
বাংন! ভাষ। ॥ মলাহিন্ত শিক্ষণ গন্ধতি 

গৌরমোহন রায় 

প্রাণ্ডিষ্ছান্স 2 

সেপ্টাল লাইব্রেরী উষা পাবলিশিং হাউস 
১৫৩, স্তীমাচরণ দে স্রীট ১৩১, বঙ্কিম চ্যাটাজি স্ত্ীট 

কলিকাতা-১২ কলিকাতী-১২ 



প্রকাশক £ 

শৈবাল ভট্টাচার্য 

“কব্যাণী প্রকাশনীর পক্ষে 

১৫/৩, শ্টামাচরণ দে স্ত্রী 
কলিকাতা -১২ 

শ্রারামকফণ রায় 

সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ 
৫১, ঝামাপুকুর লেন 

মুদ্রাকর £ 

শ্রীঅনিলক্মার*ঘোষ 
দি:অশোক প্রি্টিং ওয়ার্কস্ 

২০৯ এ, বিধান সরণী 

কলিকাতা -৬ 



উত্সর্গ 

পরোলোকগত পিতৃদেবের 

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে__ 



ভূমিকা 
পাণ্ডিত্যের ঘরে শূন্য; অতএব, সঙ্গতকারণেই পাস্ডিত্যাভিমানের কোন প্রশ্ন 

উঠতেই পারে না। আমার স্বাভাবিক অবলম্বন হয়েছে মুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের শিক্ষক 
জীবনের অভিজ্ঞতা এব' শিক্ষক-শিক্ষার্থার স্বার্থ-চিন্তা, ভালকথায়, কল্যাণ-চিন্তা | 

এটি বাংল শিক্ষণ পদ্ধতির কোন প্রতিযোগী গ্রন্থ নয়__বর” একটি পরিপূরক পুস্তক 

হিসাবে গৃহীত হলে, এর প্রতি যথার্থই স্থববিচার কর! হয়েছ বলে মনে করব। 

প্রণয়ন-রীতি প্রসঙ্গে দু একটি কথ বল! ভাল। রচনাভঙ্গী সম্ভবতঃ জটিলতা 

বজিত-_অনায়াস প্রস্ততি ও আয়ত্ীকরণ এবং আত্মীয়করণের কথা৷ মনে রাখার 

কলেই। পদ্ধতির আলোচনার সঙ্গে বাংল। সাহিতোর ইতিহাসের প্রয়োজনীয় 

প্রসঙ্গের ধারাবাহিক ও কালান্ুক্রমিক পর্যালোচনা! এব বাংল! ব্যাকরণের বিষয় 

সমূহের সন্নিবেশ এ গ্রন্থের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । পদ্ধতি ও পাঠটাকার তাত্বিক ও 
বাবহারিক দিকের অনুশীলনে আধুনিক মতবাদ ও মনো ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি__ 

যদিও প্রাচীনতার প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয় । রচনার আয়তনে মধ্যপন্থা 
অবলম্থিত-বিপুলাঘতন গ্রন্থের অতি বিশ্ঠার এপং পল্পনগ্রাহিতা ও সংক্ষিপ্ত পুস্তকের 
আলোচনা! হৃস্বত। দুটিই আমার কাছে বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। পুশ্তকটির 

প্রনয়নকাল খুবই সীমিত ও অগ্রচুর হওয়ায় ভ্রান্তির ও ক্রুটির অনুপ্রবেশ অসম্ভব 
নয়। এবিষয়ে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচন। লাভ করলে 

যথার্থই উপরুত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সেগুলিকে বিষয়ীভূত করার চেষ্টা করব। 

পরিশেষে, খণ স্বীকার | উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস যারা, তার! আমার এতই 
অস্রঙ্গ যে, পৃথক ভাবে তাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করছি না। শ্রধু, সেপ্টাল 

লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

রক ভিলা ॥॥ দার্জিলি" ৃ রক ॥ ্জ ৃ রায় 

১৫ই আগষ্ট) ১৯৭১ 
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॥ সূচীপত্র ॥ 

প্রথম অংশ পদ্ধতি (11670 ) 

বিষয় 

শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ধ £ উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক 

বিস্তালয়ের পাঠযস্থচীর আলোচনা 
শিক্ষাধারায় মাতৃভাষার স্থান 

মাতিভাষ। শিক্ষপের নীতি ও পদ্ধতি £ সবার বিভাগ ও 

পদ্ধতির বিভিন্নতা 

সাধুরীতি ও চলিত রীতি : বা'ল! ধ্বনিতত্বের জান ও 

বাংলার শিক্ষক 

সরব ৪ নীরব পাঠ 

বাংল! গপ্ভ £ পাঠন পঞ্ছতি 
দ্রুতপঠন পুণ্যক : পাঠন পদ্ধতি 
রচনা লিখন পদ্ধতি 

ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি 

ছড়া] ও প্রাথমিক শিক্ষ| 

কবিতা পাঠন পদ্ধতি 

মন্থবাদ ও শিক্ষাধারা 

লিখন শিক্ষাগান 

বানান সমস্যা ও তার প্রতিকার 

বিগ্ভালয়ে মাহিত্য অনুশীলন 

পরীক্ষা বাবস্থা ও মূল্যায়ন 
পাঠটাক! প্রস্তুতিকরণ 

পৃষ্ঠা 

ও 

১৯ 

টে 

৩৩ 



ছিতীপ় খণ্ড 

বিষয় (6918165818) অংশ ] 

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিত্ড ইতিহাস 

বাংলাভাষার উন্তব ও ক্রমবিকাশ ৩/ বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২ / 
প্রাকৃ-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য ও বিগ্তাপতি ১৫ / পগাবলীর চণ্তীদাস ১৬ / বড়, 
চণ্তীদাস ও শ্রীরধকীতন ১৯/ মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্য ২* / কতিবাম ২১ /কাশীরাম 
দাম ২৩ / চৈতন্ত-জীবনী মাহিতা ২৬ / সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্ত জীবনী সাহিত্য ২৭। 
মুরারি গুপ্তের কড়চ৷ ২৮/কবি কর্ণপুর ২৮ / বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্য ২৯ /বৃন্দাধন দাসের 
চৈতন্ত ভাগবত ২৯ / কষা কবিরাজ ও চৈতন্য চরিতামুত ৩১ / জয়ানন্দের চৈভন্য 

মঙ্গল ৩৩ / লোচনদাসের চৈতন্ত মঙ্গল ৩৪ / গোবিন্দদাসের কডচা ৩৪ / বৈষব পঙদাধলী 
ও বাংল! সাহিত্য £ প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যগত আলোচনা ৩৪ / চৈতন্য পূর্ব ও চৈতনোন্রর 
বাংল। সাহিত্য £ চৈতন্য প্রভাব সমীক্ষা 2৯ / মঙ্গলকাবা £ মাহিতাক তাৎপর্য ৪৩ / 
ভারতচন্ত্র : একটি মুল্যায়ন ৪৬/কাব্যমূল্য নির্ণয় ৪৯/শাক্তপদ্দাবলী ৫২ / ফোর্টউইলিয়ম 
কলেজ ও বাংল] গন্য ৫৫ / বা'ল। গছ্য £ রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিছ্ঠাসাগর ৬০ / 
গুবন্ধকার ও উপন্তাসিক বন্ধিমচন্্র ৬৪ / শরতচন্দ্র ও বাংল] উপন্যাস ৬৯/বা.ল! কবিতা 

ঈশ্বর ৭৩ / মাইকেল মধুক্দন £ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৭৬ / বিহারীলাল ও বালা গীতি 
কবিতা ৭৯/ মহাকাব্য রচয়িতারূপে মধুস্থদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্্র £ তুলনামূলক 
আলোচনা! ৮৩ / নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ৮৯ । নাটাকার গিরিশচন্জর ৯২ / মাটাকাব 

ছিজেন্্লাল ৯৬ / নাট্যকার ক্ষীবোদ প্রসাদ ৯৯/বাংল। ছোটগল্প £ সংক্ষিপ্ত পবিচয় ১০৪) 
প্রথম পর্যায় ১০৬/ গরাক্ রবীন্রমুগ £ ্ব্€মারী দেবী ও নগেঞ্জনাণ গুপ্ত ১-৭/গল্লকার 
রবীন্নাথ ১০৯ / রবীন্দ্র মুগ £ প্রতাতকুমাব মুখোপাধ্যায ১১২ / প্রমণ চৌধুবী ১১৪) 

আধুনিক গল্প কাবগণ ১১৪/ 

উচ্চতর বাংল। ব্যাকরণ 

বা'লার খব ঈম্পদদ ১১৫ / বা'ল। বণের উচ্চারণ বৈচিত্র; স্বরধ্বনি ১১৯/হ্রেতিধ্ধনি 

১২২ / বা'ল। পব্ধার্থতন্ব ১২৫ / সমাস 9 তার শ্রেণীবিভাগ ১২৮ / সান্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 

আলোচনা ১৩২ / কারক ৪ বিভক্তির আলোচনা ১৩৪ / কু প্রত্যপ়ন ১৩৮ / তদ্দিত 
প্রতায় ১৪৭ | ক্রিয়ান বাচ/ ১৪২ / বা'প। ছন্দের আলোচন। ১১২ / 



শ্পিক্ষান্স সাতৃভাবাল গুন € 
্ উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্ভালয়ের 

পাঠ্যস্থচীর আলোচন৷ 

শিক্ষাকে জীবনভিস্তিক এবং জীবনের উপযোগী গ্রক্রিয়! হিসাবে গণ্য করলে 

পাঠ্যন্থচীকে জীবন সম্প্ক্ত হতেই হবে। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যনথচী প্রস্ততিকরণের সেটাই 
তবে প্রধান নিয়।মক নীতি । যান্ষের জীবনের ছু'টো। দিক আমাদের চোখে পড়ে-_ একটি 
তাব দৈহিক অস্তিত্বের প্রশ্জ এবং আর একটি উন্মত মানেব সার্থকতা-চিহিত জীবন- 
যাপনের সমস্ত। | বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের মধ্য গিয়ে অ'মর| তাই এই ছুটি উদ্দেহাই সাধন 
করতে চাই) একদিকে যেমন ব্যবহারিক জ্ঞানলাভেব সহ্ায্যে আমাদেব বেঁচে থাকার 

মৌপ প্রশ্নটর সমাধানের জন্ত নিজেদ্দেৰব যোগ্য কবে তুলি--অপবদ্দিকে তেমনিই একটি 
পরিপূর্ণ সংস্কৃতি-সমুদ্ধ জীবন যাপনেৰ জন্য আমাদেব মনো-জীবনকে ও প্রস্তুত কবে তুলি। 
উভষের স্থঘম সমন্বয়ের মধোই আমব! জীবনের আনন্দ-পূর্ণতাব সন্ধান পেতে পাবি। 

সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের ক্ষুদ। নিবুত্তির অন্থতম শেঠ সাংস্কৃতিক উপাদান । সে 
কারণেই একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যস্থগী পেতে হুলে সাহিত্যকে তার ন্ততুক্ত কবতেই হবে। 
আর ভাষ! সাহিত্যেব মৌল উপাদান বলেই ভাষার বিজ্ঞানসন্ত আলোচনাও একান্ত 
অপবিহার্ধ। আ'মাদেব বিছ্যালয়গুগ্ির উচ্চতব শ্রেণীর বাংলা পাঠাস্থচীতে তাই 
ভাষা ও সাগিত্য উভয় বিষয় চর্চায় সুযোগ রাখা হয়েছে। 

একটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্েব পবিচয় সে দেশেব ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যেই 
বর্তমান থাকে। তাই কোন শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষা ততক্ষণ প্যস্ত পূর্ণতালাত করতে 
পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাব শিক্ষাধারার মধ্যে ভাষা ও সাহিতা অন্ততূক্ত হচ্ছে। 
স্দীর্ঘকাল ধবে বনু প্রতিভাবান ব্যক্তির একাগ্র প্রচেষ্টায ভাষা ও সাহিত্য সমুদ্ধিলাভ 
করে। তাই এক অথে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলতে জ'তীয় জীবন ও তার 
চিন্তাধাবার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকেই বোঝায়। 

অপেক্ষাকৃত নিয় ঠর শ্রেণীতে সাধাবণতঃ বাংলা! পাঠ্যন্থচীতে ৪টি বিষয় অন্ততৃক্ত 
থাকে_-(১) গগ্য ও কবিতাব একটি সম্পার্দিত সংকলন এবং (২) বাকবণ ও বচন1। 
শবে অবশ্য এর সঙ্গে যোগ করা হয় ভ্রুতপঠনের কোন বই। ভাষা বা সাহিতোর 
ইতিহাস পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থা এই স্তরে থাকে না। ব্যাকবণেব আলোচনাও 
অনেকটা |বচ্ছিন্নভাবে কবার চেষ্ট। করা হয়। শিশুদের অপরিণত বুদ্ধি ও বিচারবোধের 

অভ'বের কথা মনে বেধে এই স্তবে সাহিত্যেব ইতিহাসের অনুপস্থিতিকে যুক্তিসঙ্গত 
বলেই মনে করতে হয়। তবে এই বিষয়ে কয়েকটি কথ! উল্লেখ কর যে.ত 
পারে। প্রথমতঃ বিষয় নিধাচনের ক্ষেত্রে সহজতা ও শীতিগ্রাধা্ ব্যতীত শিন্ষ্ট 
অংশটির অপব কোন বৈশিষ্ট্য বিবেচনা! করা হয় না। জটিলতা পরিহাবের যুক্তিতে 
সাহিত্যের ইতিহাসের অস্ততুণৃক্ত করণ বর্জন করলেও পরোক্ষভাবে শিক্ষ'খীদের এই 
বিষয়ে সামাগ্ত ভিতিস্থানীয় ধারণ! দেওয়! কঠিন নয়। আমাণের সেই লক্ষো. পৌছাতে 
বাংল! (পদ্ধতি )--১ 



২ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

গেলে সাছিত্য সংকলনের জন্ত নির্বাচিত রচনাগুলিকে কালের ক্রম অন্থসারে সজ্জিত করা 
প্রয়োজন । এর দ্বার! ছু'টে উদ্দেশ্ট সাধিত হতে পারে--(১) সত্ব অধ্যাপনার ফলশ্রুতি 
স্বরূপ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিশেষ কালের বিশেষ সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
সঙ্গে পরিচয় সাধন এবং (২) বিশেষ কালের ভাষাতঙ্গীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ । অবশ্থ 
একথা! সত্য ে, এ ছুটি উদ্দেশ্ত সাঁধন করতে গেলে পাঠন রীতিকে সম্পূর্ণরূপে উদ্দার 
এবং আধুনিক করে তুলতে হুবে। আমরা স্মবণ কবতে পারি আমাদের কৈশোরে 
বচনাকার এবং রচনার বিশিষ্ট ভাষাতঙ্গী ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের 
কখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত না--পাঠনপদ্ধতি ছিল গতান্থগতিক ও যাস্ত্রিক। 
বর্তমান কালে অনুরূপ পদ্ধতি বর্জন করে আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে হ্বল্লায়তন 
প'ঠাস্ুচীর প্রবর্তশায় ভিতর দিয়ে আমর! ইপ্সিত ফললাভে সক্ষম হব। 

পূর্বোক্ত যুক্ষি অস্থসারে উচ্চতর শ্রেণীর উপযোগী বাংল! সাহিত্য সংকলন গ্রন্থের 
ংস্থাপন রীতি বিচার করলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে যথাথই মনোবিজ্ঞানসম্মত রীতি 

অন্ত হয়েছে। রচনাগুলির সম্নিবেশেব মধ্য দিয়ে কালগত ধারাবাহিকতার একটি 

পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপনাব প্রয়াসকে তাই আমর! অভিনন্দন জ্ঞানাতে পারি। সেই 
সঙ্গে এই জাতীয় সংকলন গ্রস্থের আব দুটি বৈশিষ্ট্কে আমব। লক্ষ্যণীয় এবং আদর্শ 
স্থানীয় বলে গ্রপ্ুণ করতে পারি। প্রথমতঃ সেই জাতীয় সংকলনই শ্রোষ্স্বানীয়-__যার 
নির্দিট অংশে কবি বা লেখকের একটি ক্ষুন্্র প্রতিকৃতি মুদ্রিত থাকে__যার ফলে সীমায়িত 
গন্তীর ছাত্রছাত্রীবা তীপ্গেব সম্পর্কে একটা ধারণ! গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং 
তাদের কৌতৃহলও চবিতার্থ হয। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি রচনার উৎস এবং ক্বি ব 
লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন ও স্থ্ট-পরিচিতি অবশ্তই সংকলনের অস্তর্ক্ত করতে হবে । 
কারণ, সাহিত্য পাসের শেষ লক্ষ্য যি সাহিত্যের রসাস্থা্ গ্রহণ এবং সাহ্িত্যপা১- 
তৃষ্ণার সষ্ট হয়, তবে অনুরূপ উপাদান সমৃদ্ধ সংকলন গ্রন্থ যথার্থই উপযোগী হবে। 
সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে অন্থবূপ উদ্দেস্টলাপনে শিক্ষকেরও উদ্ধতমানের ভূমিকা 
কয়েছে। সাহিত্য শিক্ষককে আম্রষঙ্গিক সাহিত্য-তথ্য এব" ভাষা-জ্ঞান অবশ্থই 
সরববণ্চ ক;তে হবে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তীকে অবহিত 

থ'কতে হবে। ত'ই ভাষা ও সাহিত্যের তুলনানূলক পানা বর্তমান বিস্তৃত জীবনের 
পটভূমিতে খবই উপযোগী । 

বিছ্যালয়েব উচ্চতব শ্রেণীর বাংল! সা্ত্য সংকলনে সাধারণতঃ 'প্রধা নস্থাশীয় 

সাহ্িত্যিশ্রে স্থপবিচিত প্রথম শ্রেণীব রচনার অংশবিশেষই নির্বাচিত হয়। কিন্ছ, 
এই বীতিরও মাঝে মাঝে পরিবর্তন প্রয়োজন । কখনও কখনও দেখ! যায়ঃ কোন 
বিখ্যাত লেখকের কিছু যথার্থ সাহি'ত্যগুণান্িত উন্নত শ্রেণীর রচন! হল্প পরিচিতি লাভ 
করেছে। সেটাই হয়ত ম্বাভাবিক। কারণ, অতি লোকপ্রিয় রচনাই সবধদ। প্রথম 
শ্রেণীর নয়-_সাহ্িত্য সমালোচনার জগতে এট একাট সাধারণ সত্য। তাই রচণ৷ 
সংকলনকারকে ব1 সম্পাদককে কখনও বা শিরগুণ সমৃদ্ধ অপেক্ষারুত স্বল্প পরিচিত 
রচন!র সন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হবে । তাছাড়া! পরিবেশনার বিশেষ রীতির জন্ত কোন 
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সাহিত্যিক সম্পর্কে আমাদের মনে ভূল ধারণাও জন্ম নেয়। যেমন, নজরুলকে 
আমর! প্রধানত: “বিজ্ছোহী' কবি হিসাবে জানি। কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় 
ময়। রোমান্টিক এবং মানবতাবাদী কবি হিসাবে তার যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভবত: 
এখনও সম্যকরূপে হয়নি । “কবি অরবিন্ণ ব1 “কবি বিবেকানন্দের খবরই বা! কজন 
রাখেন, অথব1 মাণিক বন্য্যোপাধ্যায়কে কবি হিসাবে এবং জীবনানন্দকে গল্পকার 
হিসাবেই বা আমর! কজন জানতে চেষ্টা! করি? “নারীর মুল্যের মত অসাধারণ 
্রস্থের লেখক ছিসাবে শরৎচদ্রের একট! বিশিষ্ট ভাবমৃত্তি স্থাপনের প্রয়াস কোথাও 
কখনও হয়েছে বলে আমরা জানি না। এসব ক্রটি সংশোধনের সময় এসেছে । 
বাংল! পাঠ্যস্থচীর বিষয়ে আর একটি গ্ররত্বপূর্ণ কথ! এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে। 
অধিকাংশ সম্পাদনাই সাহিত্যের আধুনিক পর্ধায়টিকে একেবারেই আমল দিতে চান 
না। কিন্ত সেটাই বা হবে কেন? আমর! কি উন্লাসিকত বর্তন কবে কিছুটা উদ্ধার 

হতে পারি না? ভারতচন্দ্র, রামরাম বন্ধ, প্রমথ চৌধুরী এবং নজরুলের ভাষ! রীতির 
সঙ্গে এ-যুগের বিশিষ্ট গ্ রচনাকার সৈয়দ সুজতব! আলীর রচনাকে সাঙ্গীকৃত না 
করায় যৌক্তিকতা কোথায়? 

এবার ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। বিদ্ভালয়ের পঠন পাঠনে ষে সব 
ব্যাকরণ পুস্তক অনুহ্থত হয়ে থাকে সেগুলি আংশিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ । বিভিন্ন প্রসঙ্গে ষে 
সব উদাহরণ আলোচিত হুয়-_সেখানে সবত্বে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় এবং অতি আধুনিক 
ভাষারীতিকে পরিহার কর! হুয়। এই ক্রটি শিক্ষকের দ্বার ছু'ভাবে সংশোধিত হতে 
পারে--(১) শিক্ষককে নিজের চেষ্টায় ব্যাকরণের শুত্র আলোচনার সময় ভাষার 
কালগত বৈশিষ্ট্যের রূপটিকে তুলে ধরতে হুবে। এবং (২) যথাসস্ভব পাঠ্যপুস্তকের 

বিষয় ও ভাষার সঙ্গে বাকরণের আলোচনার যোগসাধন করতে হবে। 
ব্যাকরণে খুব খুঁটিনাটি এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণ!] বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বর্জন করাই 

যুক্তিযুক্ত । কারণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক উপযুক্ততা আমর! বিস্তালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আশ। করি না। একই যুক্তি অন্থুসারে বল! যাষ যে, বাংলা 
ছন্দ ও অলংকারের আলোচনাও বিদ্যালয়ের দশম মানের অপরিণত ছাত্রছাত্রীর উপযোগী 
নয়। অলংকাবের মধ্যে যে সুক্ম কারিগরী থাকে তা ধরার ও বোঝার ক্ষমতা আমরা 

সাধাবণভাবে তাদের কাছ থেকে আশ! করতে পারি না। তাই এছুটি বিষয় 
ব্যকবণের পাঠ্যন্চীর অন্তভূক্ত না হওয়াই বাঞ্চণীয়। তবে ছন্দের জন্য একটি 
বিকল্প ব্যবস্থা অবস্থাই কর! যেতে পারে এবং রীতি হিসাবে এটি কোন কোন বিদ্যালয়ে 
প্রচলিতও আছে। বাংল! ছন্দের ব্যাকরণগত 'মালোচন! না৷ করেও আমরা কবিতাব 

ছন্দোবম্মত পঠনের সাহাযো ছাত্রছাত্রীদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও সৌন্দযদৃষ্টকে ছন্দের 
মাধুযের উপযোগী করে তুলতে পারি এবং শেষ পধন্ত তাদ্দের স্বাধীনভাবে ছন্দ সচেতন 
করে কবিতা পাসে নিপুণতা৷ অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গারি। 

অতঃপর ভ্রতপঠন ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ সম্পর্কে একথা! বল! যেতে পারে যে, 

দ্রতপঠনের উপযোগী পুস্তক্ষের অন্ততূক্তির রীতি আমাদের দেশের শিক্ষা-বাযবস্থায় 



৪ বাংল। ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে। পাঠ্যন্থচীর এই দিকটিকে বিশেষত উচ্চ 
শ্রেণীর বাংল! সাহিত্যের পঠন পাঠনে খুবই গ্রহণঘোগ্য বলে মনে করতে হবে। 
ছাত্রছাত্রীদের পাঠ-সীমাকে আরও বেশী প্রসারিত করাই এর প্রধান উদ্দেস্ত। তাছাড়। 
তুচ্ছ বিষয়সমূহ দ্রুত পঠনে উপেক্ষিত হওয়ায় রসগ্রহণে কোন অনুবিধা হয় না। 
বচস্িতার নান! বৈচিত্র্যময় রসস্ষ্টির সঙ্গে পাঠকের সহজেই যোগসাধন হয়। সাহিত্য- 
পাসের আনন্দই এর মুখ্য উদ্দেস্ত। কোন জ্ঞানলাভ হয়ে থাকলে তাকে অবস্ঠ 
বাড়তি লাভ বলে ধরতে হবে । সবদ্দিক বিবেচন! করলে ভ্রুতপঠনের ব্যবস্থাকে সমর্থন 
করতেই হয়। 

আজকের দিনে পাঠ্যস্চীর ক্রমবর্ধমান আয়তনের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক 
সকলকেই অনন্থষ্ট প্রকাশ করতে দেখ! যায়। বাংল! সাহিত্যেব ইতিহাসের পাঠ্যন্থচীর 
অস্তর্ভৃক্তি করণের গ্রসঙ্গে এ কথাটা আর একবার মনে হুবে। তবুও এটিকে বর্জন 
করার সপক্ষে মত প্রকাশ করা অসম্ভব । শুধু সংশোধনী হিসাবে এটুকু বলা যায় যে, 
দশম শ্রেণীর জন্ত যে সাহিত্যের ইতিহাস পঠিত হবে তার ব্যাপ্তি কোনক্রমেই ১২৫ 
পৃষ্ঠার সীমারেখা অতিক্রম করা সঙ্গত নয় এবং কেবলমান্ত গ্ররুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিব ধারা- 
বাহিক, বিজ্ঞানসম্মত অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। পূর্বেই বল! হয়েছে-_ 
সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনের ইতিহাস। তাই সাহিত্যের 
ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে আত্মানুসদ্ধানের মহৎ ফললাতভ হয় বলেই ত। সাদরে 
গ্রহণযোগ্য । 



২ | শিক্ষাধারায় মাতৃভাষার স্থান 
মাতৃভাষ! মাতৃছুগ্ধ শ্বপ্ূপ - বলেছেন এ যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর ॥ মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্মোত্তর পুষ্টি এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ গু” ত্বপূর্ণ, 
শিশুর মানসিক বিকাশ এবং সাবলীল আত্ম প্রকাশে মাতৃভাষারও অনুরূপ ভূমিক1। 

জন্মপববর্তাক্ষণ থেকে যে ভাষার সঙ্গে শিশুর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার 
অপরিণত বোধকে ক্রমশ পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দেয়-তাই হ'ল মাতৃভাষ!। 

মাত-শান্লিখ্য এবং জন্মস্থত্রে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক পঠভূমির প্রয়োজন শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের 
জন্যই এবং সমাজ-বাতাববণ থেকে প্রাপূ ভাষার আঙ্গকৃল্যও পূর্বোক্ত বিষয়সনূ্গেব 
সঙ্গে সমস্থত্রে গ্রথিত। মুক্ত বাতাস, নির্ষল স্ধালোস্, অপার মাতৃন্সেহে শিশুর 
দৈহিক ও মানসিক বিকাশের পক্ষে ঘেমন অপবিহাধ, সম্যক আত্মবিকাশ ও অন্যজ'বন 

গঠনের প্রণ্নে মাতৃভাষ।বও সেই একই ভূমিকা । 
ক্রমসঞ্ধয়মান অভিজ্ঞতাকে এবং অন্য বহুবিধ জৈবিক প্রয়োজনকে প্রকাশ কনচতে 

ছ্য়ে শিশু প্রথমতঃ সাহাষ্য গ্রহণ করে কিছুসংখ্যক পরিচিত ধ্বনি এবং শীপ্তই এইলব 
ধ্বনি মাতৃভাষার খণ্ডিত শবে রূপাস্তবি'ত হয় - য! শেষ পর্যস্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে ষে প্রকাশমাধ্যমেব সঙ্গে আমাকে স্বাভাবিক এবং অনায়াসস'ব্য 
আজন্ম পরিচয়-_তাই-ই আমাদের মাতৃভাষা । 

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘদি হয় জীবনগঠন ও আত্মবি কাশ, তবে মেই বহু সময়ব্যাগী, আযাস- 
সাধ্য ও জটিল প্রক্রিয়াটি সর্বাধিক সার্থকতা'র সঙ্গে সাধিত হতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার 
সাহায্যেই। মাতৃভাষ! মানুষে কাছে শ্বাস বাধুর মত স্বাভাবিক বলেই তা যথাথ- 
রূপেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও মানব-জীবন-সাধনঙলন্ধ সত্যের শ্রেষ্ট প্রকাশমাধ্যম ও বাহক হতে 

পাবে। ববীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদেব মত এই ষে, ভাষা যদি ভাবের বাহন ন! 
হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতাব স্থ্টি কবে তবে তা বিড্ৃম্বনাবই কারণ ঘটায় । 
আমাদের দেশের দীর্ঘকালীন শিক্ষাব্যবস্থাতে ইংবেজী যে ভাবে স্থান গ্রহণ করেছিল 
তাতত সমগ্র শিক্ষাধাবায় স্বাভাবিকত! যে অতিমাত্রায় ক্ষুগ্ন হচ্ছিল ঘে বিষয়ে সংশয়ের 
কোন অবকাশ নেই । তাব ফল হুযেছিল এই যে, শিক্ষাধাবা তার সমগ্রতায় 
সবসাধারণের মানসপুষ্টির সহায়ক হয়ে ৯ঠতে পারে নি এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা! মুষ্টিমেয় 
একটি গোঠীকে তথাকধিত শিক্ষিত করে তুলে শাসক সম্প্রদায়েব শ্বার্থসিদ্ধিতে সাহায্য 
কবেছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি এঁতিহানিক সত্যকেও স্বীকৃতি দিতে হবে যে, 
ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই উনবিংশ শতকের মনীষী-সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সমুদ্ধিব খ্বর্গে উপনীত হতে পেরেছিলেন এবং শেষ পধ্যস্ত জাতিগঠন ও স্বাধীনতাব 

প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
কিন্ত, সাধারণ মানুষ ও সাধারণ শিক্ষ/-ব্যবস্থার চরিআটি কেমন ছিল? একদিকে 

সাধারণ মাছুষের শিক্ষার প্রয়োজনের গুরুত্ব অন্বীকৃত ও অবহেলিত, অপর দিকে উৎকর্ষ- 
চিহ্নিত শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিস্তাক্নতনের একাস্ত অভাব। ১৮৯০ গ্রীষ্টাঙ্ধে ফোট 



৬ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিজাতীয় উদ্দেস্ট সিদ্ধির বিষয়টি প্রধান হয়ে দেখা 
দিলেও উত্তরকালে এই প্রতিষ্ঠান কর্তক বাংলাভাষার কিঞ্চিৎ জড়ত্বমুক্তি হওয়ায় 
আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে নৃতন যুগের স্থচন! হয়েছিল। উইলিয়ম কেরী 
কতৃক বাংল| ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং একই কার্ষে উৎসাহদান শেষ প্যস্ত 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রেরণায় কারণ স্বরূপ হয়েছিল । 

বাংল! ভাষায় রচিত পাঠ্য পুস্তকের অগ্রাচূর্ধ হেতু, ইংরেজী ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের 
প্রচলন আমাদের দেশে এই সেপ্দিন পর্যস্ত বর্তমান ছিল। তার ফলে সাধারণ মানুষের 
শিক্ষার ধারাটি যে পুষ্টিলাভ করতে পারে নি--সে সত্য রবীন্দ্রনাথ এবং অপর 

দেশতক্ত মনীষীগণ উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই পদ্ধতির অবসানকল্ে নিজেরাই 
লেখনী ধারণ করেছিলেন । প্রধানত, তীদেরই প্রেরণায় আজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার 
নবরূপায়ণ সম্ভব হয়েছে এবং বিদ্যালগ্লের প্রারস্ভিক শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
পর্যায়ের মধ্যেও মাতৃভাষায় সগোৌরব অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে । তার ফলে শিক্ষার 
প্রক্রিয়াগত জটিলতার ষে অনেক পরিমাণেই নিরসন হয়েছে সে-কথ! নিঃসংশয়েই 
বলা যায়। 

বিদেশী ভাষা কিভাবে ভাবগ্রহণে এবং জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক পথের বাধাশ্বরূপ হয়ে 
দেখা দেয়-_সে-বিষয়ে মস্তবা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ 

“শিক্ষা জিনিসট| যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মত হওয়া উচিত। খাছ্যদ্রব্যে 
প্রথম কামড়ট! দ্বিবামাত্রেই তাহার শ্বাদের স্থখ আরম্ভ হয়। পেট ভরিবার 
পূর্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়' উঠে__তাহাতে তাহার জারক 
রসগুলির আলন্ত দূর হইয়! যায়। বাঙালীর পক্ষে ইংরাজি শিক্ষায় এটি 
হইবার যে! নাই। তাহার প্রথম কামড়েই ছুই পাটি দাত আগাগোড়। 
নড়িয়া উঠে। মুখবিবরের মধ্যে একট! ছোটখাট ভূমিকম্পের অবতারণা 
হয়।” 

আর তারই ফলে, শিক্ষার ধারাটি স্বাভাবিক পথে চলতে না পারায় মুখস্থ করার 
বিকৃত এবং অস্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয় এবং সহজেই জ্ঞান ও সাহিত্যানন্দ খাছ্যের 
সঙ্গে হৃদয় ও মনোমধ্যস্থ বুকুক্ষার একটা অনতিক্রম্য ব্যবধানের সুচনা হয়। সমগ্র 
শিক্ষাজগতই নিরানন্দের এক অন্ধকারময় কারাগার হয়ে ওঠে। শিক্ষার জগতে 
মাতৃভাষার প্রথর ও পর্যাপ্র সুর্যালোক পড়ায় আজ সেই অভিশপ্ত অন্ধকার যে দূরীভূত 
_-ত! আমর! নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 
তাষায়_-“আজ আমাদের মনের খাছ রের হ্বারেই ফলিয়। উঠিতেছে ।, 

পাঠ্যপুস্তকে মাতৃভাষায় প্রবর্তন যে শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকে জটিলতামুক্ত করে তাই 
নয়। এই ব্যবস্থা জাতীয় সংস্কৃতির উদ্বোধক ও পরিপোষক। পৃথিবীর প্রত্যেক 
স্বাধীন দেশের মাতৃভাষা! ও সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বহন করে। যে 
দেশের মাতৃভাব! ও সাহিত্যের পুষ্টি নেই-_গর্ব করার মত তার কিই বা থাকে? 
ভাষ। ও সাছিত্যের মধ্য দিয্নেই মান্গুষের স্বাধীন ও শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ । আর এই 
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আত্মপ্রকাশকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে মাতৃভাষাকে আস্তরিক ও সর্বাঙ্গীন জাতীয় 
প্রচেষ্টার দ্বার। পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে। জীবনে ব্যবহারের ব্যাপকতার মধ্য দ্রিয়েই 
কাজটি উত্তমরূপে সম্পন্ন হতে পারে । সমগ্র শিক্ষাধারার মধ্যে মাতৃভাষার স্থানটি যন্দ 
হয় যথার্থ গৌরবের তবেই তা ক্বাতির মর্মমূলকে আশ্রয় করে এক কালাতীত এর 
লাভ করতে পারে। বাংলাভাঘ! বর্তমান বাংলায় সেই পথেই দৃরপদক্ষেপে এগিদে 
চলেছে। 

তাছাড়! আর একটি সত্য আমাদের উপলন্ধি কর। একান্ত প্রয়োজন সাত) 
একটি জাতির জীবন-মুকুর --যেখানে একটি জাতির সমগ্র জীবন-ভাবনা ও জীবন- 
চবণাব যাবতীয় বিশিষ্টতা প্রতিফলিত হয়। জ্রীবনের সর্ব অঙ্গে মাতৃভাষব পর্ণ 

ব্যবহার যতক্ষণ না সম্ভব হয়__-ততক্ষণ ভাষার মাকাঙ্খিত উন্নতিব স্তরটিকে আমরা 
স্পর্শ করতে পারি ন! এবং দেই অপরিণণত ভানাও ন্নতম'নেব সাহ্িততোন ম'্যম 

হয়ে উঠতে পারে শী। বাবভারেব পূর্ণতা ও বাপ্কতাই ভানাকে উপধুক্ত সমগ্ছি 
দিতে পারে। 

অবস্থা এনথা খুবই সঙ্গত যে, দেশের শক্তিশালী সাহিতাকবা তাদের নুক্ষ ও 

জটিল ভাবপ্রকাশেব জন্য ভামাকে নিজেবাই গঠন করে নিতে পারেন এবং অনেক দমষ 
এঁতিহাসিক প্রয্বোজ্ঞনে তা কবতে ও হয় । বি্ভাসাগব, বন্কিমচন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথ উল্বে 
সাহিত্যের ভাষাকে নিচজ্ঞরাই তৈরী করে নিয়েছিলেন | এটি এতিহ;সিক সতা হুল 
বাঞ্চিত সত্য নয়। কাবণ ত'দের মত প্রত্তিতার আবির্ভাব সাধাৎ্ণ ঘটনা নয । 
দ্বিতীষত, সমৃদ্ধ ভাষ! উন্নত মানের স'হিতাকেব কাজটিকে অনেক পরিমাণে সহজস'দ্য 

কবে তোলে । 
স্বদীর্ঘক।লেব স'ধন! ও একাম্তিক অংগ্রহেব ফলে আজ অণমাদের দেশে সব বিষ-্য 

উচ্চমানের পাঠাপুস্তক প্রণীত ও পঠিত হচ্ছ । আ'মরা বুঝত্তে প'রদ্ি এব* অনুভব 
“রছি _আক্গকেব বাংলা ভাষ' এক "অবিশ্বাস্য পুষ্টিলাভ করেছে এবং সবশ্েণীব ভ'ৰ 
বহনে আজ তা সক্ষম । এর থেকে আকাঙ্খিত বিষষ আর কি হতে পাবে? দ্বুশ' বচ্ভব 

আগে যার সুচনা! হয়েছিল আজ তাপ্রায় পূর্ণাঙ্গত। প্রাঞ্ধ হয়েছে । 
বিশ্ববিগ্ালয়েব কলাণে আজ সবশ্রেণীর পঠুনীয় বিষয়ে বিশষতঃ বিজ্ঞান-সংক্রান্থ 

বিষয়গুলিব পাবিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা গঠিত হযে ভাষাচচার এক নতুন বাত"ববণ 
সৃষ্ট হয়েছে । মাতৃভাষায় বচিত পাঠ্যপুস্তকের প্রাচ্য তাই আজ আর আমাদ্বে 
বিশ্ময়ের উদ্রেছ্ করে না। তথাপি বাংলা ভাষ! যে জাতির জীবনে পৃণরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পেরেছে--সেকথ1 জোর দিয়ে বলতে গিয়ে একটুখানি সংশগ্রেব সম্মুখীন হতেই 

হয়। এখনও ইঙ্জ-বঙ্গ সমাজের অথব! অন্ুরূপ সংস্কৃতি প্রভংবিত মনোভাবাপন্ন 
মানুষের অগ্রতুলতা নই এবং তার্দের উল্লাসিকতা সম্পর্কে সতর্ক হবার প্রয়োজন ও 

ফুরিয়ে যায় নি। 
উপরোক্ত কারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষককে একটি প্রগাঢ় ও সংশয়ই'ন 

আস্তরিকত। নিযে মাতৃভাষার প্রসারের গন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে ষেতে হবে । এজন্য বাংল'র 



৮ বাংলা ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

শিক্ষককে মনে কাখতে হবে, তিনি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই 
পিচ্ছেন না-পবন্ধ, তিশি একটি গুরুতর জাতীয় কর্তব্য সাধনে ব্রতী বয়েছেন। 
পরিবততিত হধুস্দন অথব। অপবিবতিত 'অক্ষয দত্বীয় মনোভাবের অধিকারী হতে হবে 
তাকে। শ্রদ্ধবান শিক্ষকের পক্ষেই মাতৃভাষাব প্রতি মমত্ববোধ সম্ভব এবং এই 
সঙ্গনমনতাই ঠাকে অ্গলন্ধিৎস্থ ও গবেষণাব উপযোগী কবে তৃলবে। ভাবাপ্রেম থেকে 
সাহিত্ান্া অথবা বিপবীত সত্যও বাংলা-শিক্ষবের জীবনে প্রতিফলিত হতে পাবে। 
এ প্রসঙ্গে আমর! ভা'ষাতব্ব-গুক আচার্য শহীছুল্লাহ এব ছুর্লত উপদেেশবাণকে মর্ধাদ! 
দ্ওয়াব চেষ্ট' কবব। 

সাগতা-প্রেমার্ড হৃদয়ই এই শিক্ষককে শেম পর্যস্থ অধ্ধুনিক দুষ্টতঙ্গী সম্পন্ন কবে 
তুলবে এবং তিনি নিজে জাত'য ভাবনাব প্রেবণা-ম্ত্রেতে "অবগাহন কববেন এবং 

বৃহত্তব ছ জলম'জেব চিত্তকে জাগ্রত ও টদ্বদ্ধ করখেন। এমনি কবেই হয় দিষে 
হৃদয়ের জাগবণ হবে । মাতৃভাষাকে শিক্ষাৰ বাহন কবে তোল।ব ফলস্বরূপ সমগ্র 

শিক্ষা-স্ম্তই যে এক বিশেম মনেইবজ্ঞনিক স-ঙাব প্ছত্বিব উর প্রতিগা হয-_সে 

সম্পরকে তাকে সনতন হতে হবে । মাভাশাক ব্যবহার যে বিষধেব পঠন-পাঠন 
এবং চচা ও উপলব্ধিকেই সহজ কব তেলে এবং সেই সহজতা! অপব বিষম শিক্ষার 
ম”119 সঞ্চালিত হয়ে শিক্ষত্াঁৰ শিক্ষা-বিমঘক্ বিরূপতাকে দূর কবে--সে সত্তাকে 

উদ্ছলবূপে জদ্নয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কবে-তাবউ ন্মালোকে শিক্ষাৰ পে চলতে হবে। 
যে কোন শিক্ষ'বিদই শিক্ষাকে একটি সামগ্নীক সামাজ্ছিক প্রক্রিয়া হিসাবে অবশ্যই 

গণ্য কবতবন। শিক্ষ'য একটি. লক্ষ্য ব্যক্তিব আভ্যন্তরীণ সুপ ও অধব্যক্ত শক্তিরাজিব 
উন্মেষ ও পূর্ণধিন্যশের সাহাযো পূর্ণ ব্যক্তি-তর কোন মানুষকে স্থাপন কবা। কিন্তু এই 
বিকশিত পূর্ণায়ত ব্যক্তিত্বের সার্থকতায় পৃ্গপট কোনটি? অবস্তাই তার সমাক্গ-যে সমাজে 
ত'কে সক্চলেব সঙ্গে সমন্থিত জীবন যাপনের মধ্য দিষে জীবনের মন্ুষ্যোচিত সাথকতার 

সম স্বাদন লাভ করতে হবে।, এই স্ত্রেই আমাদেব ই*বেজী প্রধান শিক্ষা বাবস্থাব 
সীমাবদ্ধকাতার কথা স্মরণ কৰতে হবে। বিছ্যাসাগব, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুস্থদন, রবীন্দ্রনাথ 
প্রভণ্ত মনীমাগণ ইণবেজীতে দিকপাল পগ্ডিত ভ€য। সবেও তীহাগেব শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম 
ফল বিশ্তন্ধ সমাজ,চতণ1 সমৃদ্ধ জাতীয় ঠাবোধেব ছ্বার। উত্বদ্ধ হয়ে মাতৃভাষা! ও 
স'ন্িত্যেব পণ্পদূলে অর্পণ করেছিলেন। এইলব এতিলাসি? চরিভ্রমানবিক ও সামাজিক 
সামুজ্যবোধের চম নিদর্শন । 'অপবপক্ষে, সেইমব ভাবতীষ পাবলিক ক্কলে শিক্ষাপ্রাথ 
তথ'কধিত বুর্জোয়া সমাজেব সম্ভানেরা-যাবা জন্মাবধি সমগ্র ভারতীয় সমাঙ্জজীবন 

থেকে “সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ত জীনন যাপনে অভ্যস্ত হন, এবং যার ফলে তঁ-রা যুহত্তর সমাজজীবন 

সম্বন্ধে চেতন থ'কেন। 'প্রছাড়া মাতৃভাষ! বা ভারতীয় ভাষায় রচিত বিপুলায়তন 

স'ঠিতোর সেও যাদব কিছুমাত্র যোগ গড়ে ওঠে না। এবং এর সবকিছুই সম্ভব 
হয় একমাস এই বিচিত্রা শিক্ষাধারার অশ্সরণের ফলে। 

মানুষের স্বদেশী সংস্কৃতি ও সভাতার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় গড়ে ওঠে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে, কারণ, ম'তভাষ! যেমন আলম্মপ্রকাশের সহায়ক তেমনি আত্মোপলবিরও শ্রো 



শিক্ষাধারায় মাতৃভাষার স্থান ৯ 

মাঁধাম ৷ আমাদের এই সুবিশাল বৈচিত্রধর্মী প্রাচীন সভ্যতার দেশেব জনজীবনেব সাধাৰণ 
ও লাঁভাবিক ক্সীবনঘাত্রার মধ্যেই সংস্কৃতির হ্কাঙ্জারে! উপাদান ছড়িয়ে আছে। বিদেশে 
বচিত ও মুদ্রিত এবং বিদেশী ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ দিয়েই যাদের জীবন সুরু হয--তাদ্বে 
জীবন এবং সমগ্র দেশের চলমান জীবন--এই ঢইংএব মধ্যে তাঈ প্রথম থেকেই এক 
দুর্লঙ্খ বাবধানের প্রচীর রচিত হয়--ঘ1 উত্তবোত্বব আরও দুঢ ও 'অনতিক্রমা হয়ে এন 
চিবকালীন বিচ্ছেদ স্থ্টি করে। বল! বালা, 'এই "অবস্থা কি দেশ, কি বিচ্ছিয় ম্টমন 
স্ববিধাভোগী গোষ্ঠী কারও পক্ষে হিতকাবী নয় এবং সেজন্যই এ অবস্থাকে কিছুতেই 
যেনে নেওয় যায় না। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, শ্বাদীনোত্তব ভ'বতবর্ষে এই ব্যবস্থা 
ও "শবস্থা ক্রমশঃ আরও নাপ্ঠ হচ্ছে এবং সদশেষে দেশের পবিচালনাব ছাযিত্ এমন 

একটি শ্রণীব হাতে চলে য'চ্চে ঘাদ্বে জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি কেন কিছুবই সাঙ্গ 

দেশেব কোটি কোটি মান্ধমেব মাটিমাখা জীবনের কোন প্রকণকেব যোগই ই | এই 

'অবস্যব ম্মরসান অবিলম্বেই দবন্গাব_দেশেব কল্যাণেই । তাই ববীক্্রনার্থ, আস্তে 
মুখোপাধ্যায় এবং আচণ্ধ স্তেক্জ বন্ধ প্রদশিত মাতভাষা-ম'পাম শিক্ষা '৫প্মা় পথ 

ম[নষেব মননশীলতা গড়ে ওঠে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র কতই | সণ্ব্ণ, এিদ্নী ভাম' 

'একটি অন্বাভাবিক মাধাম বলেই চিন্তার প্রদান মধধাম মাতৃভাষা তাছগ্ডা ভাল 

পকাশেব শ্রে্ঠ মাপ্যমও মাতভ'ষ। । 'ধঈ জীবনকেন্তিন সতাটি বন্ধ মমীব জীবে 
প্রযত্ণত | চিন্তা ও তাব প্রক'শকে যদি 'একই কাজের দুটো! দিস বুল বিবেচিত 

হয তবে সেই কাজটি সার্থকতম উপাযে সার্ক হতে পাবে মাতৃভাষাকে কেন্তু কবেই । 

ম।তিভাষা-অবলম্ধী শিক্ষধাবায় এটি একটি অন্যতম শ্রে্ঠ ফল্শ্রুতি । এই সঙ্গ শিল- 

সম্ম শ্মাত্মপ্রকাশের কথ'ট*এ ভাবতে হবে । সাহিত্যের মধ্যে মা'নব-মনেব যে বহিঃ 
প্রকাশ-নার বাস্তব উপকরণ হল বিশেষ কে'ন দেশ ও কালেৰ মানুষ ও ত'ব জীবন, এস, 

সেই চিন্রকে উন্নতমানের সঙ্গে প্রকাশ কবা যায় সেই দেশেবই নিঙ্গন্থ ভীষাতঙ্গ*ব 
মণধযমে। মানুষের সাংস্ক্তক অস্তিত্ব অন্ততঃ একজায়গায় বিশিষ্ট বলে ভিধমণ ভ'ষায় 
তাৰ 'আস্তবিক রূপটিব সদ্ঘাটন সম্ভব নয়। তাবাশঙ্কবেব “কবি” কোন বিদেলী 
সাহ্টিতাকেব ছ্বাব! বিদ্গেণী ভাষায রূপায়িত করা আছে৷ সম্ভব নয়। একই কাবণে 

বাংলাপ্ বচিত এই মহৎ গ্রস্থটিব অন্য কোন ভাষ"য় জার্থক অন্রবার সম্ভব নয়। তাল 

কাবণ হুল এই যে, উপগ্ঠানটিব প্রানধর্ম কূপলাভ করেছে একটি বিশেষ তৌগোলিক 
পটন্ভয়িব বিশিষ্ট শ্বীবনধারার সতাকে অবলম্বন কবে। পথিবীর কোন শ্রেটস্থানীস 
কবিতার তাই কোন সফল অনুব'দ হতে পাবে নাঁ_কেনমা কবি জদ্য়েব প্রকাশ 

হয়েছে এক বিশেষ ভাষায় অশ্ধারেই। বাঙালী হিসাবে সাহিত্য পাঠেব চরম আনন্দ 
ল"্ কবতে হলে তাই বাংলাকেই অবলম্বন কবতে হবে । 

মাস্থষের পক্ষে, শিক্ষাৰ ধারাটিব মধো যে সমগ্রতা আছে তা অনশ্টাই একট 
উপলব্ধির পূর্ণভায় দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। আর সেটি সম্ভব হতে পারে যদি 
মাতৃভাষ! শিক্ষণীয় বিষয় স্থচিকে একটি মাত্র প্রকাশ-সথত্রে গ্রথিত করতে পাবে । 



স্বাতভ্ভান্বা ন্পিক্ষণেন্স নীতি ও প্পহ্জত্তি 2 
্ঃ স্তরবিভাগ ও পদ্ধতির বিভিন্নতা 

মাতৃভাষ! শিক্ষা! ও শিক্ষণে কোন্ বিশেষ নীতি বা পদ্ধতি অন্ুম্ত হবে সে বিষয়ে 
কোন প্রিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে, প্রথমেই আমাদের জেনে নেওয়া! গ্রয়োজন 
আমাদের মাতৃভাষ! ও সাহিতা শিক্ষায় প্রকৃত উদ্দে্ট কি? আমরা বাঙ্গালী বলে বাংলাই 
আমাদের মাতৃভণষা, এই ভাষার সঙ্গে শ্মামাদ্দেব আনাল্য যোগ-__তাই জন্ম থেকে মৃত্য 
পর্য্যন্ত এই ভাষাই আমাদের অনুভূতি প্রকাশ ও কর্মতৎপরতার প্রক্রিয়াকে সচল রাখার 
প্রধানতম মাধাম। সব ভাষায় মত বাংলাভাষারও দুটো! দিবেেব সঙ্গে আমাদেব জীবন 

জড়িত। একটি হচ্ছে এর ব্যবহাবিক উদ্দে্টসাধকতা এষং অপবটি হচ্ছে সাঠিত্য 

সৌন্দর্য স্থষ্টি ও উপলব্ধির মাধ্যম । আমাদের জীবনে কাজ্জের ভাষা! তিসাবে বাংলার 
প্রয়োগ অপরিহার্য বলেই অপ্রতিহত সত্য, যদিও অপর ভারতীয় ও বিদেশী ভাম'ৰ 
সাহায্য গ্রহণ ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দনীয় এবং অপাংজ্ের নয়। অতএব, সেধিক থেকে 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই একটি নিদিষ্ট দক্ষত1 অর্জন করতে চায়। কন্ত, সেখানেই 
আমবা থেমে যাব না। বাংলাকে অবলম্বন করে ঘে সাহিত্য হুষ্ট হয়েছে তার 

সৌন্দযেব বিমল আলোকেও আমবা উদ্ভাসিত হতে চাই । এর জন্ত য| প্রয়োজন 
তা হল ভাষায় একট! নিদিষ্ট সৌন্দর্য গ্রণাছিত মানের পরিচয়লাভের যোগাত। অন । 
অর্থাৎ সহজ কথায় একটি ভাষাভিক্তিক বসপৃষ্টি লাভ করা । এব সঙ্জে আর একটি 
কৃ! অনিবাধভাবেই এসে পড়ে । অপবের হুষ্টি যেন উপভোগ্য, আপন স্থাষ্ক্ষমতাব 
বহিঃ প্রকাশও ত'তখানিই কাম্য। অতএব, নিসংশয়ে বলা যার ষে, ভাষ! শিক্ষা 

অ'র একটি বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে, সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের যোগ্যতা অর্জন যদি এ 
সেটি প্রধানতঃ প্রতিভা নির্ভব । 

'তাহলে দেখা যাচ্ছে--ভাষার একদিকে রয়েছে কতকগুপি বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব এবং 

অপবদি:ণ রহেছে তাব স্থজনধমিতা ও সৌন্দর্যস্থষ্টি। ভাষার ধেখানে বিজ্ঞানসম্মত 
রূপ, সেখানে 'তার বিশ্লেষণে চাই বৈজ্ঞাশিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ প্রবণত। | চিন্তার 
ক্রমও অনেকট' সমধ্মী বিষয় । কারণ, শব্ধক আমরা! যেমন চিন্তার উপাদান মনে 
বরিঃ তেমনি চিস্তাকেও শব সমন্বয়ের মধ্যে রূপদান করতে ভয়। এ সবের স্ত্রেই "লে 

আসে ভামাব ইতিহাস, শব্দতত্ব, ব্যাকরণের নান দিক, ভাষার সামাজিক দিক 'এবং 
ভাষার শ্বভাবধর্মের আলোচনা । এছাড়া আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয় প্রথম ৭ 

শেষ পধ্যন্ক আমরা একে অবলম্বন করে 'কিভাবে চিন্তায়, কথায়, লিখনের মাধামে 

আন্মপ্রকাশে এবং অপরের প্রকাশ সৌন্দর্য মূল্যায়ণে সক্ষম । 
বাংল ভাম! ও সাহিত্য চর্চায় এই দিকগুলো মনে রাখলে আমাদের নিদিষ্ট নীতি 

নির্ধারণে কোন অস্ববিধ! বা! সংশয় দেখ! দেওয়ার কথা নয়। প্রথমে ভাষ। শিক্ষার 
বিভির দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন! করা ষেতে পারে । বাংল! ভাষার ক্রমবিবর্তনের 

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমর! দেখতে পাব কিতাবে প্রায় হাজার বছর ধরে 
ইতিহাসের গতিপথ ধরে বীরে ধীরে বাংল! ভাষা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভাষার 



মাতৃভাষ! শিক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি ১১ 

গঠন বৈশিষ্ট্যের এই ইতিহাস বেশ জটিল হলেও কয়েকটি সাধারণ ধর্মের স্বার। নিয়ন্ত্রিত। 
ভাঁষ! গঠনে মানুষের ব্যবহারিক জীবন খুবই সক্রিয় উপাদান, সন্দেই নেই। কিন্তু, 
তার থেকেও অধিকতর শক্তিশালী উপাদান হল তাব সাংস্কৃতিক জীবন। বাংল! 
ভাষার আদি ও মধ্যযুগীয় উপাদান এবং সেগুলিকে অবলঘন কবে বহুমুখা সাহিত্যের 
প্রকাশ--সবই সম্ভব হযেছে বাঙ্গালীব ধর্মায় জীবন-চারণেব বিশিষ্ট বীতিব প্রত্ক্ষ 
ভাবের ফলেই । বাংল ভাষাব শব্সম্পদ ও গডে উঠেছে এই বিচিত্র জীবনচ।বি 

থেকে। পবে যুগ যত এগিয়েছে ভাষা! ততই সহজ ও স্বাভাবি“ভ'বেই সমৃদশ'শ? 
হয়ে উঠেছে। বাংল! তাষাচর্চাষ তাই এবদিকে প্রযোজন বৈজ্ঞানিন দৃষ্টিতঙ্গী, অপবদি: 
চাই এঁতিহা চেতণা অর্থাৎ ইতিহাস-ষ্টি। এবং নীতি হিসাবে এ ছু'টিপ্েই 
অবলম্বনযোগ্য বলে মনে করতে হুবে। 

বাংল! শব্ধ ভাগাবের মধ্যে এমন অসংখ্য শব্ধ বয়েছে য'দের বিঝতন ৪ নবরূপায়ন 

সম্ভব হয়েছে এতিহামিক প্রভাবেব ফলেই। সেই সব শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আ * 
জাতীয় জীবনেব পান! অপরিচিত ব৷ স্বল্প পরিচিত অধ্যায় । বাংলা ভাষা চায় ত'ই 

দরকার সংস্কৃতি-সচেতনতা । ভাষা এক দিনেব ফসল নয় বলেই তার উপষে'গিতাব 
ধর্মটিব মূল সত্যকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জ্ঞান, মনন, ও বোধেব অগ্তভুক্ত কবতে হবে। 
এইভাবে বাংল! ভাষাচর্চাকে জীবনরসে জাবিত কবে জ্ঞানেব বস্তুতে পবিণত “রণ্ব 
পরিবর্তে হৃদয়েব খাগ্য করে তুলতে হবে । শিক্ষককে তাই অতীত অধ্যাপনাৰ শীবস ও 
হাদয়হীন পদ্ধতির কথ! বিশ্বত হয়ে সহৃদয় সবসতার দ্বাবা! নতুন পদ্ধতিব উদ্চাৰন করতে 
হবে। এবং তা কবতে হলে স্বদেশেব সাংস্কৃতি ইতিহাসেব প্রতি নিজেনে *-র 
তুলতে হবে শ্রদ্ধাশীল-_নিজেনে, হতে হবে জীবননিষ্ঠ ও অন্বেযা-তৎ্পব। ভা. 
চলমান জীবনের সঙ্গে সাজীক্রণ ও সাহিতি।এ প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত বা যেমন অবশ্থ 
প্রয়োজন, তেমশি ভাবে তাকে অতীত জীবনাশ্রযী সত্য বলেও গণ্য বরতে হবে এব* 
এই সবের মধ্যেই একট! অখণ্ড প্রাণধাবাব বর্তমান্তাব আবিষ্কার কবে শ্ষে পর্যস্ত ত'.* 
জীবনেব গতিশীলতা ও পবিবর্তন ধর্মের আধারে স্থাপন করতে হবে। 

শব্দের অথ লুকিনয থাকে তার গঠনের মধ্যে এবং অর্থের তাৎপ৭ প্রচ্ছন্স ৰ.* 
জাতীয় জীবনধারার ইতিহাসের মধ্যে। আব জীবনের মধ্যে থ'কে ব্যবহ'বিক তাংপ। 
এবং ভাবের এশ্বব্য। ভাষার মধ্য থেকে এই ছ্বিবিধ সত্যেব রূপে দঘাটন তাই “খাম । 
বাগধারাকে ভাষার ভাবগত মেরুদণ্ড বল! যেতে পাবে। এই সব বিচিত্র বাগভঙ্গ'এ 
মধ্যেই মান্ঁষেব সামাজিক মনে ছবিটি ঠিকমত বা পড়ে । এব মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের 
সত্য থাকে, আবার জাতীয় জীবনের সাধাবণ সত্যও এসবেব মধ্যে পারস্ফট। জাত'্য 

সভ্যতার এঁতিহাসিক সত্যের উপাদান কখনও বা একটিমাত্র শক্দ পাথবে খোদ্িত 

অক্ষরের মত বর্তমান থাকে। 'গোদ্প' শব্দটি সেরূপ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু দভাত"ব 
একটি বিশিষ্ই সত্যের উপর তীব্র আলোকপাত করছে । আমাদেব বতমান জীবনের 

পরিপ্রেক্ষিতে সত)টি বতই অনভিপ্রেত হ"'ক না ৫কন, সত্যের মর্যাদ। ক্ষু্ন হবে কোন 

যুক্তিতে ? 



১২ বাংল! তাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ভাষা শিক্ষায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির অন্্সরণ অপরিহার্য। বাংল! 
ভাষার পর বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভাব স্থপ্রচুর। তাছাড়া বিদেশী সভ্যতার 
সংস্পর্শে আসায় বিভিন্ন ভাষার শবসম্পদ অনেক সময় নিথিধায় আমরা আমাদের 
শব্ষেব মধ্যে গ্রহণ করেছি। অভিধান সমুদ্ধ হয়েছে-_তারই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে 
ব্যাকরণের নতুন শ্ত্র-_পারম্পরিক প্রভাবে সম্পূর্ণ নতুন শবও গড়ে উঠেছে। তাছাড়। 
পৃবভাবতের ভাষাগ্তলোর উৎস একটি হওযায় পারস্পরিক শব্দসাদৃশ্ত বিন্ময়কর । ভাষাব 
অ'লোচণায় তাই একটি উদ্ধার তুলনামূলক পদ্ধতি চাই। 

স্থযোগ পেলেই যেমন বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক কুসংস্ক।রকে বর্জন করে 
সন্পহ্িত ভাষাবৈশিষ্ট্য ও তাদেব ভাবাতান্বিক কারণ অস্ুসঙ্ধানের নীতি অবলম্বন 
কববেন-_সািত্যেব আলেচনাকেও তেমনি বনুমুখী করে তুলবেন । সত্যদর্শনে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টভঙ্গীব প্রয়োঙ্গন, সেই সঙ্গে তাব ম্বীকৃতিব জন্য দরকাব উপযুক্ত ওদাধ্যেব। 
সর্বদ্! উন্নত ভাষাব প্রভাব যে অনুন্নত বা হুল্প উন্নত ভাষার উপৰ পড়বে তেমন কোন 
কথা! নেই ; বস্তুত বিপবীত সত)টিও কম দেখা যায় না । ভাষায় পাবস্পবিক প্রভাবে 
এণটি হ্বাভাবিক সত্য বলে বিবেচনা করে তাকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি জানাতে হবে । 

একই কারণে সাহিত্যোব প্রেরণ! ও ভঙ্গীগত প্রভানও একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপাব। 
উনবিংশ শতকে ব্িমচন্দ্রেব হাতে বাংল! উপন্তাস হৃষ্টিব পিছনে ঘে বিদেশী প্রভাব 
প্রচুর মাত্রায় সক্রিয় ছিল তা! একটি স্বীকাধ্য সত্য । মধুস্ুপগনেব উপর বিদেশী প্রভাবও 
সর্বজন পরিজ্ঞাত সত্য। অনুরূপভাবে আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্য ও কবিতা যে 
বাংল! সাহিত্যের উক্ত ছুট বিভাগের ছ্বাব! প্রভূত পবিষাণে প্রভাবিত-_-লেটিও একটি 
বাস্তব সত্য। ব'ংল' সাহিত্যের পবিধি আজ স্থুবিস্তীত এবং পৃথিবীর ঘে কোন 
শ্রেষস্থানীয় গাহত্যের সহ্গ তাব তুলনা সবদাই হতে পারে-_-এমন ধারণা পোষণ ও 
প্রচার কোন ভাষান্বতা সন্ত নয়। বাংল সাহিত্যের আলোচনায় তাই বিশ্বসাহিত্যেব 
প্রাসঙ্গিক অবতারণ! একটি গ্রহণযোগ্য নীতি ও পদ্ধতি । অবশ্ঠ একথ। সত্য ষে, 
জাতীয় জীবনই জাতীয় সাহিত্যের মর্মমূল ব'লে _-আমাদেব বাস্তব ও ভাবজীবনের 

প্রতিফলন কতখানি বাংল! সাহিত্যে মধ্যে হয়েছে__ত:র বিচার অবশ্তই করণীয়। 

স্তরবিভ্ভাগ ও পদ্ধতির বিভিন্নত। 

বাংল! ভাষ। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা! হলে ও শিক্ষার সর্বস্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে উচ্চ 

মণ্ধ্যমিক স্তব পধাত্ত একটি নির্দিষ্ট ক্রম এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত পদ্ধতি অশ্থসারী 
তওয়া সমাচীন। বরসের বিভিন্নতা অনুসারে গ্রহণযোগ্যতা ও শিক্ষার ক্ষমতার 
তারতম্য ঘটে । শিশুর প্রকৃত বয়স অর্থাৎ কালানুক্রমিক বয়স ( 01509:50108205] 

4৯৫ ) যাই হোক না কেন, শিক্ষার ব্যাপারে তার মানসিক বয়সই (10695 1 

££6 ) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । কারণ শিক্ষায় স্থিতি ও ফলপ্রস্থতা ( [.600100107) & 

ঢ75০ঠ5615658 ) মানপিক যোগ্যতা! তথ। বৌদ্ধিক ধিকাশের উপর নির্ভরশীল। 
'অগকুল বা প্রতিকূপ সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও শিক্ষার্থীর উপর খুব বেশী। 



মাতৃ ভাষ! শিক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি ১৩ 

ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যিক অহুণীলন যেহেতু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সহৃদয় আন্ুকুজে ব 
পথ ধরে চলে, সেজন্য এসবের শিক্ষার ব্যাপারে শিশুব বয়সগত যোগ্যতা, শিক্ষার 

প্রবণতা, পটভূমিকা, প্রভাব প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের কথ! মনে রাখতেই হবে। শিক্ষার্থীর 
বয়ন, রুচি ও সামর্থের কথা ম্মরণ রেখে ভাষা ও সাহিত্)শিক্ষার বিষয়কে আমব' 
মোট চারটি স্তরে তাগ করতে পারি। 

(১) প্রাক প্রাথমিক স্তর--(২--৫ বৎসর) 
(২) প্রাথমিক স্তর -_-(৫--৮1৯ বৎসর ) 

(৩) নিয় মাধামিক স্তর _(১০--১১ বৎসর ) 
(8) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর--(১২-১৫ বৎসর ) 

প্রত্যেকটি বিভাগের বিভিন্নতা অনুসারে মনস্তাতিক সত্যকে অবলম্বন করে বিভিন্ু 
স্তরের জন্য পাঠ্যন্থচী প্রণয়ন করতে হবে এবং শিক্ষ।পদ্ধতর পার্থক্যের ক্''ও বিবেচ5' 

করতে হবে। পাঠ)স্থচী ও পদ্ধতিব পৃথকীকরণ সত্তেও সব স্তব্রে মধ্যে যে একট' ভ্রম 
ও তাবগত পরম্পর! ব যোগন্তত্র খাকে-__তাও তুললে চলবে ন1। 

(১) প্রাক প্রাথমিক স্তর 

শিশুর শৈশব গৃহত্রীবন পিতামাতা এবং আত্মীয় পরিজনের সন্সেহে সাহচযে 
অতিবাহিত হুয়। গৃহপরিবেশ কেমন হবে তারই উপর নির্ভর করে শিগুর মানসিক 

স্বাস্থ্য ও অস্তজ্খীবনের বিকাশ-ধারা। শিশুব জীবনের গ্রথম পর্যায়ে একট! দিকে 
থাকে স্বতঃশিক্ষা (400০ 7:00০86100, অপরটিতে থাকে নিদিশিত (0010. ) 
শিক্ষা | ভাষা শিক্ষায় এবং 'অভিজ্ঞত! ভিত্তিক ভাব গ্রহণ ও ভাব গঠনে এই নিটে*ত 
শিক্ষার মূল্য খুবই বেশী। কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হলেও শিশুর প্রথম বথ! শেখার কালকে 
১ বত্সব ধরা যেতে প'রে। শ্বরধবনির উচ্চারণের হৃত্রেই তার মুনাভাব গ্রকাশ্বে 
প্রচেষ্টার সুচনা! । আর মায়ের সাহচধেই তার প্রথম ভাব প্রকাশ-_ মা.য়ুব আহুকুলে)ই 
তার পুষ্টি। বর্ণ থেকে শব-_অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন উভয়ের সাহাষে)ই ত'র আত্মগ্রকাশ। 
পরের স্তরে তগ্ন বাক্যে ব্যবহার-_-হুয়ত পূর্ণ বাক্য উচ্চারণে অক্ষমতার জন্ুই, 
এবং সবশেষে আসে পরিপূর্ণ অর্থ সমন্বিত পূর্ণ বাকোর ব্যবহার । 

শিশুর জীবনে এই স্তরটি বিদ্যালয়ের অ'ওতায় থাকে না বলে-_তা'র শিক্ষার দায়িত্টি 
গ্রহণ করতে হয় মা ও বাবাকেই এবং প্রধানতং মাকে । তীর বিবেচনা ও যোগ্যত'র 
উপরেই শিশুর আত্মপ্রকাশের পথটি স্থগম হয়। এই স্তরে যে মনন্তাত্বিক সত্যকে 
ভিতিম্ব্ূপ গ্রহণ করতে হবে তা'হল শিশুব ক্রমবর্ধমান আত্মনিভরতা | শিশু যি 
মানসিক প্রত্যয়কে অর্জন করতে না পারে--তবে সব প্রচ্ষ্টাই বিফল হতে বাধা । 
তাই মায়ের দিক থেকে কোন প্রকারের অসহিষুতা, নিষ্ঠবতা শিশুব মানসিক গঠনের 
পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অভিজ্ঞতার সাহায্যে জান! যায় মায়ের স্হদয় উ সমর্থন ও 

স্থবিবেচন! শিশুকে ক্রমাগত আত্মপ্রকাশে তৎপর করে তোলে। 



১৪ বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

দিন যত এগিয়ে বায়- শিশুর অভিজ্ঞতা ততই বিচিত্রম্খী হয় এবং অভিজ্ঞতা 
প্রকাশের অবলম্বন হয় নতুন নতুন শব । অতএব শিশু যাতে উত্তরোত্তর নতুন 
অভিজ্ঞতার সম্মুধীন হুতে পারে-_তার জন্ত সুযোগ স্থষ্টি করতে হবে পিতামাতাকেই । 
শিশু যে নতুন জিনিসের মনোহারী রূপেই আকৃষ্ট হয় তাই নয়-_তার বিচিত্র নামের 
ধবনি বৈচিজ্ঞও তার কাছে পরম বিম্ময় ও আকর্ষণের সামগ্রী। মোটকথ! শিশু মনের 

স্বাভাবিক কৌতৃহলকে ভিত্তি করে ভাষা শিক্ষায় বীজটি বপন করতে হুবে এই স্তরেই, 
আর মাকে ই নিতে হবে প্রধান ভূমিকা । 

কৌতুহল যেমন শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা, আআত্মপ্রকাশের কামনাও তেমনি। 
শিশু একটু বেশী কথ! বলতে শিখলে ছড়া বলতে খুবই ভালবাসে । এখানেও তার 
অবলম্বন আত্মনিষ্টা ব1 শ্ব-প্রত্যয়। মা যেমন তাকে শব থেকে নতুন শব্ধে এবং 
পদ থেকে ছোট বাক্যে পৌছে দেবেন, তেমনি তাকে কাল-সচেতন করে (1706- 
00177501995 ) বাংল! ক্রিয়াপদ্দের বিচিত্র রূপের সঙ্গে তাকে ধীরে ধীরে পরিচিত 
করে তুলতে হবে। এইভাবে ভাষ! শিক্ষার অপরিহার্ধ সত্য- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীর 
উন্মেষ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের হুচনা হবে। শিশু তিন বৎসর বয়স থেকেই এটি 
সহজেই আয়ত্ব করে ফেলে এবং পরে বেণী অন্ুবিধার সম্মুখীন না! হয়েই কাল- 
পার্থক্য হুচয় বাক্যের ব্যবহারে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে অবলম্বনষোগ্য পদ্ধতি হুল-_ 
শিশুর শ্বাভাবিক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা। এই জাতীয় ভাষাশিক্ষার মধ্যে যতই 
স্বাভাবিকতাই থাক ন! কেন-_কিছু পরিমাণে যাত্ত্রিকতা থাকবেই । আর তার হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয়কে বৈচিত্রময় করে তুলতে হুলে সাহায্য নিতে হবে ছবি, 
ছড়া ও গানের এবং এতেই তার কাছে উন্মোচিত হুবে পৌন্দর্যের নব দিগন্ত । 

ক্বাভাবিক প্রবণত! অন্ুপারে শিগু তার প্রকাশভঙ্গীকে উত্তরোত্তব বৈচিত্রময় 
এবং সাহিতা গুণান্বিত করে তোলে। কথা বলার এক জাতীয় ধ্বনি মাধূর্যের 
ব্যবশ্ারেও সে সক্ষম হয়--তোমাকে দিলাম-_-'আমি তোমাকে দিলাম'__'আমি 
ত তোমাকে দিলাম'-__গিলাম ত আমি তোমাকে, এই ত দিলাম" ইত্যাদি 
বাচনভঙ্গী শিশুর কাছে স্ুৃহূর্লভ ব্যাপার নয়। ছড়া, ছোট কবিতা ও গানের মধ্যে 
অর্থময়ত', ধ্ব্ন লৌন্দর্ধ্য ও শব্ধের অর্থ-বিরহছিত ধ্বনিময় বিন্যাস শিশুর কাছে অসী 
তৎপর্ধ বহন করে। পূর্ব স্তরেই বস্থ ও তাব নাম-বাচক শব্দের মধ্যে একটা ঘোগন্ুত্র 
রচিত হয়েছে । এখন তাদের ক্রিন্নাণালতা ও তাব সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জন শিশুব 
চিন্তকে এক ম্বতঃস্কূর্ত আনন্দ দেয়। একই সঙ্গে তার আত্মপ্রকাশের বাসনাকে 
(9১178552110) ) অবলহ্ধন করে তাকে শেখাতে হবে ছোট আকারের ছড়ার 

আবৃন্ত। গানের ছত্রকট থেকে সহজ্জ হালকা পংক্তি গাইতে শেখানই বা! কি দ্বোষের? 
“আমার কথাটি ফুরাল/নটে গাছটি মুড়াল' _-এই জাতীয় ক্রি! পরস্পর! _সমন্বিত ছড়াটিকে 
অঙ্গভঙ্গী সহকারে শেধানও ঘথেই ফলদায়ী বলেই মনে হয়। ছবির বই এর নীচে 
বড় বড় হরফে ছবির পরিচয় জাপক শবকটি থাকলে সেটি চিনতে শেখান যেতে পারে। 
এট শব্খক্রমিক পঞ্চতির অনুদরণ। এর মধ্যে যাস্ত্রিকত! নেই বললেই হয়। কাছাকাছি 



মাতৃ ভাষা শিক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি ১৫ 

জানুগায় ভ্রমণের মধ্যে শিশু যেমন দর্শন জনিত আনন্দ পায় তেমনি সেই আননাজনক 
অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের আগ্রহও তার কম নয়। বেড়ানর গল্প বলতে বলে আমরা 

তাকে পুনঃ প্রকাশের ([.612:00000107॥ ) ক্ষমতা! অর্জন ও ভাব বৃদ্ধিকে সাহায্য করতে 
পারি। গল্প শেখান এবং পরে সেই গল্পটি বলতে বল! অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া । 

(২) প্রাথমিক স্তর-_ 

এতক্ষণ শব্ধ শেখা, বসন্ত ও শব্দের মধ্যে ষোগস্ুত্র আবিষ্কাব, উচ্চারণ-ষোগ্যতা, 
শব্দ ও চিস্তার মধ্যে অনুষঙ্গের সৃষ্ট ও ভাবাত্মক আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে একট! 
সাহিত্যকেন্দ্রিক সৌন্দ্যবোধেব উন্মেষ ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচন| করা 
হল। এঞঙ্গবের সঙ্গে ভাষ! শিক্ষ'য় প্রথম পধাষেব দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের 

শ্রেণীবিভাগ অনুসাবে প্রাথমিক স্তরে পডা ও বলাব সঙ্গে লেখাব কাজটবও স'ষ্গ 
সাধন কবতে হুবে। শব্ধ ঘদি অর্থময় চিস্তাব চিত্রৰপ হয় তবে ত'র একটি বিশিষ্ট 
প্রকাশময় তাৎপধ বযেছে। তাছাড়া, নতুন শিক্ষাথীর কাছে পঠন ও লিখন একটি 

সম1ন্ত অথাৎ যৌধথ প্রক্রিয়।। মনস্তান্বিকগণের মতে ছু'টি ক্ষেত্রেই সমকালীন নিপুশতা 
অর্জন করতে হবে। লিখন শিক্ষায় প্রথম স্তরে শিশুকে ইচ্ছামত আঁচড কাটতে 
দিতে হবে। ভার ফলে মাংসপেনীর উপর তার নিয়ন্থণ ক্ষমতায় উন্মেষ ও বুদ্ধিসাধন 
হবে। লিখন প্রক্রিয়াটি আসলে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, চিন্তা ও দৈহিক কার্ষকারিতা 
এসবের মধ্যে একটি এককালীন সমন্বয সাধন। শিশুকে একটু দীর্ঘসময় ধবে তার 
স্যেগ দিতে হবে। ছোটখাট ছবি আকতে দেওয়াও এ ব্যাপাবে একটি প্র বস্তিক 
পদ্ধতি । শিশু পেন্সিল হাতে নিলেই যে ছবি আকা শিখে ফেলবে এবং লিখতেও 

শিধবে তা নয়। তবে, এর সাহ'ষ্যে সে আবও বেশা শিপুণত1 অন করবে। 
প্রাথমিক স্তরে আবার স্পষ্ট দু টি স্তর বয়েছে--একটি প্রথম ও দ্বিতীষ শ্রেণী নিয়ে 

এবং অপরটি তৃতীয ও চতুর্থ শ্রেণীর াল। বল! ব"হুলা, এই ছুই উপন্বতাগে শিক্ষার 
ধার। এবং শিক্ষণীয় বিষয়__ছুই ক্ষেত্রেই একটা পাথল্) থাকা সমীচন। প্রথম ও 

-স্বিতীক় শ্রেণীতে যে ভা'ষাশরিক্ষাব পাঠাপুস্তন নিবাচিত হবে তাৰ লবাগুলিতে লক্ষ্যণীয 
বৈশিষ্ট্য থাক1 বাঞ্চনীয় । বিদ্যালাগব মহাশয়ের বর্ণপবিচষ প্রম ভগ ও দ্বিত"য় ভাগ অন্য 
দিব থেকে উন্নত মানের হলেও শিশুশ্রেণীব পাসপুস্ত“ হিস'বে এগুলিব কতকগুলি গুকতব 

ক্রটি আছে। আগেকাব শিক্ষার ধারা ছিল শিশুমণন্তত্বেব জ্ঞান বজিত। অপবপক্ষে 
আধুনিক শিক্ষা পদ্দীতি বিশেষতঃ শিশুশিক্ষাব বিষযটি মন্তা।ৰক সত্যকে ভিত্ব বরে 
বচিত। শিশু কে'নটি পছন্দ করে এবং ভালবাধে, ভাব ষোগ্যতাই বা কতখ'নি এবং 

অঞ্জিত বিষয় তাব মন কতখানি ধবে রাখতে পাবে-_এ সবই শিশু শিক্ষ'ব প্রধান বিবেচ্য 
বিষগ্ধ। এপদব কথ|। মনে রেখেই শিশুপাঠা মাতৃভাষা ও সাহিত।-পুস্তক প্রণীত ও 

পরিকল্পিত হয়। আধুনিক রীতির এইসব পাঠ/পুস্তকে বর্ণাট। ছবির যে শে'তগ্ঘাত্রা, 
শষ ও বাক্য সন্লিবেশের বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং মুদ্রন পারিপাট্য আছে তা! শিশুব 
প্রয়োজন ও রুচির উপযোগী । বল! বাকল, এই জাতীয় প্রাঞরপুত্তক্, শিশুকে 
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পড়াশোনায় উৎসাহিত করে। প্রথম শ্রেণীর বাংল! পাঠ্যপুস্তকে তাই উক্ত বিশেষত্থগুলি 
থাকতেই হবে। 

বাংল। পাঠ্যপুস্তকে বিষয় সপ্গিবেশে বিশেষ কৌশল ও রীতি অবলম্বন কর! বাঞ্নীয়। 
শব ও বাক্য সন্সিবেশে একট! ক্রম অনুসরণ করতে হবে । প্রথম শ্রেণীতে যুক্তবাঞ্জনের 

ব্যবহার অনভিপ্রেত । মৌলিক ব্যজন ও স্বরবর্ণ ও শ্বরধবলি সহযোগে গঠিত শব 

একট! ক্রম অনুসারে সাজিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শব্দ ও সরল ছোট বাক্যের 
ব্যবহারে তাকে সম্পূত৷ দিতে হবে। বাক্যের ব্যবহার পুস্তকের শেষে থাকলেই ভাল 
হয়। অবশ্ট কোন রীতি গ্রহণ কর! হচ্ছে--শব্ক্রমিক, বর্ণানুক্রমিক অঞ্ধব! বাক/ক্রমিক 
_তার উপরেই সাজানর ধরণটি নির্ভর করছে। আর এইসব পদ্ধতির প্রত্যেকটি 
নিজম্ব কিছু ছোষগুণ রয়েছে । যাই হোক, সহজ থেকে কঠিনে এবং পরিচিত থেকে 
অপরিচিতের দিকে যাওয়াই সাধারণ রীতি । 

প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় পধায়ে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্ত সরকার প্রকাশিত 
নিদিষ্ট পাঠ্যপুস্তক “কিশলয়” রয়েছে । এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশনার পশ্চাতে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়েছে। তথাপি এগুলি যে সম্পূর্ণ ক্রচি মুক্ত-_-ত' বঙ্গ যায় ন1। 
বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমাজ-ধাদের উপর এই বই পড়ানর দায়িত্ব রয়েছে-_ 
তাদের এই বইএর দৌষগুণ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং সেই অন্ুযায়ী তাদের 
পঠন-পাঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হুবে। কিশলয়" এ খ্যাতনাম। সাহি৩)কের রচনা 

পাশাপাশি অনেক স্বল্প পরিচিত ব! বিস্বৃত পরিচয়-লেখকের রচনা সান্গবিষ্ট হয়েছে। 
এক্ষেত্রে যার! স্বল্প পাঁরচিত তাদের সম)ক পরিচয় ঘথাযোগ্য উৎস থেকে ( 'নৃতন বাংক1 
আঁতধান” ব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চঝিঙমালা' জাতীয় 
কোষগ্রন্থ) সংগ্রহ করে পরিবেশন কগতে হুবে। পুস্তকে মুদ্রিত ছবি ছাড়াও 
আন্রধারঙ্চক কিছু ছবি বড় আকারে একে পাঠদানের সময় ব্যবহার করলে ভাল হয়। 
সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হবে শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জনের দিকে। স্ুুচারুরূপে 
পড়া, কিছু বলা, আবৃত্তি এবং লিখন ইত্যাদির ভাষাগত বিশুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্য ও 
সৌকর্ষের দিকেও সমান দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ, পূর্বেই বল! হুসেছে ভাষার 
বিশিষ্ট ত। ফেমন তার ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি ও সমুদ্ধ শব্বভাগ্ার, তেমনি তার ৮াকিত্যিক 
সৌন্দর্ধ্যসাধন এবং গভখর ও সুষ্ক্ ভাবপ্রকাশের উপযোগিতাও খুব গুকত্বপৃণণ বিষয়। 
প্রাথমিক স্তরকে তার সুচনা! কাল বলে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে ষে, শিক্ষার্থীর মনে 
ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার শেব লক্ষ্যের প্রাথমিক উদ্মেষ হ'ল কিনা! গুকুওপদ্ষে 
মানসিক আন্ুকু্য থেকে যাত্রা শুর করে পৃর্ণ প্রকাশময়তার স্তরে তাকে পৌছতে 
হবে। বস্থময় অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাই ভাবময় প্রকাশের তাৎপধ য.ও 
শিক্ষার্থী উপলন্ধি করে তার ব্যবস্থাও কর! একাস্ত গ্রয়েজন। 

(৩) নিল্গ মাধ্যমিক শতর- 

এই স্তর হচ্ছে শিশুর কৈশোর জীবনের উন্মেষ পর্ব এবং সেজনুই দেহ ও মনের দ্রুত 

বিকাশের কাল। এই বয়সের বালক বালিকার! ক্রমে অধিকমান্রায় শারীরিক তৎপরতা, 
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মানসিক উজ্জীবন এবং উৎসাহ মুখরতার অধিকারী হয়ে ওঠে । বিশাল অনম্ক বৈচিত্রের 
বিম্ময় ও অনুদঘাটিত রহুস্তের আহ্বান তারের আরও বেশী মাত্রায় বঙ্ছিমু্থী করে 
তোলে । কৌতুহল চরিতার্থ করাব সঙ্াগ প্ররাস তাদের মধ্যে সদাই লক্ষ্য করা ষণ্ু। 
তাছাড়া বীরত্ব, ও মহুত্বের নান! রূপ তাদের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। 
ভবিষ্যতের বিপুল সম্তাবন।! তাকে 'আম্মপ্রকাশে অন্তপ্রেরিত করে এবং আজ্মপ্রকাশের 
একট! ব্যাকুলতাও সে অনুভব করে। এই পর্যায় তার বিশিষ্ট রূপলাভের পক্ষে খুবই 
উপযোগী । এটি ভার সৌন্দর্বোধ ও জাগরণের কাল ও বটে। 
€ শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক কৌতুছলকে ভাষা শিক্ষার রশ্এয় কার্ধকারণস্থত্রে আবিদ্ণারে 

প্রয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষণ্কে দেখতে হবে--সে কতখানি উদ্দাহবণ বিশ্লেষণ কবে 
একট! সাধাবণ স্ত্রে উপনীত ভতে পাবে এবং ব্যাকবণেব অংলেচনায় সে তার জীবন- 
অভিজ্ঞতা অঞ্জিত শবাবলী ও ত'মাতঙ্গীকে কিরূপ সক্চলতার সঙ্গে ব্যবহারে সক্ষম 
হয়।। ব্যাকরণের জটিল আলোচনার অবতাবণ! না৷ করে তাকে সহজ বিশ্লেষণ ও ভ।স! 

বিশ্রদ্ধির জ্ঞানেব দিকে এগিয়ে দিতে হবে । ব্যাকবণণের শত্র আয়ত্ত অপেক্ষা! ভাবার 

ব্যবহারিক বিশ্বদ্ধতা অর্জন 'মধিকতর কাম্য। শিক্ষার্থী মানস-বৈশিষ্ট্যেব 'অন্থসবণ 
করে তাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত, আবিক্ষার স্াহিনী, স্বাদ্দেশিকতা ও বীবত্বেব কাহিনী, 
মনীষীদের জীবনী, বৈজ্ঞানিক বৃত্থান্ত, সহজবোধ্য কাহিনীবুলক কবিতা, মান্থষেব শাশ্বত 
জীবন-বোধ সমন্বিত রচনা প্রন্থুতি পাঠের স্থযোগ করে দিতে হবে। এভাবেই তার 
মানস-বিকাশের কাজ এগিয়ে চলবে । 

(8) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর-_ 

সপম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকালকে আমব। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলে গণা 

কবতে পারি। অবশ্ব অনেকের বিবেচনায় সপ্ম ও অষ্টম শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক এবং 

নবম ও দশম শ্রেণী উচ্চতব মাধাখিক শ্রেণী। নামকরণেব দিক থেকে আমবা যাই 
বলিনা কেন, শিক্ষার্থীব বযসই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কাবণ, তার এই 
বয়সেব মানসিক বৈশিষ্টোর উপব ভিত্তি করে প'ঠ্যন্থচী এবং শিক্ষাপন্ধতি নির্ণীত তবে। 
এই সব শ্রেণীতে পাঠবত ছাজ্রছাত্রীবা বয়সের দিক থেকে কিশোর ও কিশোরী । 
মনস্তাত্বিকদের মতান্ুধাবে, এই বয়সটাই মানুষের জীবনে প্রধান সঙ্কট ক'ল। দৈহিক 

ও মাশধিক পরিবততন এই সময়েই সবাধ্িক পারমাণে ঘটতে থাকে । উচ্তর মাধামিক 
স্তরের শেষ প্ধায়কে আমরা যৌবনের স্থচনাকাল বলতে পাবি। জীবন রহস্তের প্রতি 
নতুন কৌতুহল এবং আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা! এই সময়কার প্রধান 
স্বভাবধর্ম। দেছের লক্ষাণীয় পরিবর্তন গাব মধ্যে মানস-পরিবর্তনের সুচনা করে। 
স্বাভাবিক আবেগ প্রবণতার সঙ্গে কখনও বা! মিশে যায় জীবন স্বপ্পে বিভোব হওয়াব 

এক বিশ্তদ্ধ প্রেবণা। অপর দিকে এই সব কিশে'র কিপোরী একটা সমাজ সমস্তারও 
সন্মুখীন হয় _ এর! ঠিক ছোটও নয়, আবার বড়র দলের প্রবেশেব অন্ুমতিও লাভ কবে 
না। আপন জনের কাছে সন্গেছ ব্যবহার পেলেও সমাজের অপর সকলের কাছে লাভ 

বালা (পদ্ধা' )--২ 
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করে এক নীরব উপেক্ষা । এইভাবে উপেক্ষিত হওয়ার বেদন! সহা করা তাদের পক্ষে 

বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। 
এদের জন্ত তাই শিক্ষকের তরফ থেকে চাই জন্সেহ, গ্রীতিপূর্ণ, উত্লাহজনক 

সঙ্গদয় ব্যবহার। আবেগপ্রবণতা! কিশোর জীবনের প্রধান ধর্ম বলে যে কোন প্রকারের 

মানসিক আঘাত ও সংক্ষোভ থেকে তাকে বাচাতে হবে। শিক্ষার ভাবজীবনের 
পুষ্টর দিকে লক্ষ্য রেখে সাছিত্যের স্বকুমার দিক অর্থাৎ কবিতা এবং রচনায় মত 
সজ্ঞনশীল বিষয়ের প্রতি অধিক মাত্রায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সাহিত্যের যে 
সব অংশে মান্থুষেব স্বাথত্যাগ, মহত্ব ও ওপাযের প্রকাশ হয়েছে তার ওজ্জলাও তাদের 

ষথেষ্ট আকর্ষণের সৃষ্টি করবে। কিশোর মনের বিভিন্নঘুধী বিকাশের সম্ভাবনার কথ 
মনে রেধে তাকে কেবলমাত্র পাঠাপুস্তকের সঙ্থীর্ণ সীমায় মধো আবদ্ধ রাখলে চলবে ন!। 
বৃহত্তর পৃথিবীর কাছ থেকে যে আহ্বান নিয়তউ "মাসছে তাতে সাড়া ন' দিয়ে তার 

উপায় নেই। নানারকম হ্জন্ণীল কাজে তাকে আত্মনিয়োগ করার স্থযোগ দিতে হবে 
এবং সাহিতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে অথব1 অন্চবিধ উপায়ে অর্থাৎ 
আবৃত্তি গ্রতিষোগিতা, তর্কসভার অন্তা্ঠান, বচন! প্রতিযোগিতা ইত্যাদির সাভাষ্যে তার 

অহংবোধকে চরিতার্থ করার স্থযোগ হুট করতে হবে। পাঠাগারের বৃহত্তর সঞ্চয় 
তাঁর মনের ক্ষুধা নিবুত করবে । এই সময় ভ্রমণ কাহিনী, দেশ আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক 
অ'বিঙ্গ'রের বৃত্তান্ত, খেলাধুলার ইতিহাস ও বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়াবিদগণের জীবনকাতিনী 
বিষয়ক গ্রন্থ তণর জানবার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করবে। যৌবন-মানসের উন্মেষের কথা 
মনে রেখে বাংল সাহিত্য ও বিশ্বনাহিতোর প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যের সংক্ষেপিত 

সংস্করণগরলির সঙ্গে তাদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করে তৃলগতে হবে। উত্তর জীবনে এদের 
মধো অনেকেই যাতে সাহিত্যপ্রেমিক হয়ে উঠতে পারে তার জন্য উপযুক্ত যোগ্যত। 
সম্পয় শিক্ষকের সাহচর্য ও উত্সাহ এবং নির্দেশদ!ন একান্ত অপরিভার্ষ। কিশোরদের 

ভাবভীবনেব স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচারবোধের সমাক বিকাশের জনও 
অ'্মদ্দের তংপর হতে হবে। ভাষার আলোচনা ত্ধেলমান্র পাঠ্য ব্যাপ রণের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না রেখে বাংল! ভাষার বুঠত্রর পরিধির মধ্যে এবং সামগ্রীস্ত বিধায়ক অপর 

ভ'ষ'-বৈশিষ্ট্যের প্রতিও তাদ্রে দুষ্ট -মাকর্ষণ ক'রে কিশোরদের মনের দিক থেকে উদ্দার 
এনং চিম্থার দিক থেকে যুন্তিশাল করে তুঙ্তে হবে । 



হুল! ভা! স্পাঞুক্পীতি ও চলিতন্সীতি 
বাংল! ধ্বনিতত্বের জ্বীন ও বাংলার শিক্ষক 

বাংলা গগ্ভের জন্ম হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে । তার৪ অগেষে 

বাংল! গণ্চ ছিল ত। সাহিতা্থষ্টির উপযোগী ছিল না। চিঠিপত্র, দলিলে এবং জীবনের 
ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে গছ্যের প্রচলন ছিল। এদ্দিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্য সৃষ্টির 
উপযোগী বাংল। গদ্যে বয়স দেড়শ বছরের কিছু বেশী। 

পৃথিবীব প্রায় সকল জীবস্ত ভাষার দু'টি রূপ থাকে__-একটি লিখিত ব। সাহিত্যিক 
রূপ, অপরটি মৌখিক ব| কথ্য ূপ। তাষার যে রূপটি সাহিত্যে ব্যব্ হয় তা হ'ল 
তার লিখিত বা সাহিত্যিক রূপ। আর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জন্ব, কথোপকথনের 

জন্য ভাষাব যে রূপ্টিব ব্যবচ্গাব হয় তাকে বলে মৌবিক বা কথ্য রূপ । অঞ্চল ভেদে 
মৌখিক বা কব্যভাষার বূপগন ও ধ্বনিগত বৈষম্য প্রবল আকাবে দেখা যায়। 

বাকুড়া-বীরভূমের কথাভাষ! নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষাব শন্রূপ নয়। কিন্ত 
সাহিত্যের ভাষাকে সবজনবোধ্য কবার প্রয়োজনীযতা! অছে । এই ভাষ"ব বিশুদি রক্ষার 

জগ্য বাংলায় একট! সংস্ক হাচগ ভাষার সহি তয়েছিল এবং শহবহসরেব সাধনায় তার 
“কটি মননার রূপ গড়ে উঠেছে। প্রথম অবস্থ'য় এই সাতিতাক ভ'ষা বাংলা গছ সাহিতো 

এবং চিঠি পত্রাদিতে ব্যবত হতে থাকে । অতিধানগত ৬ সমাসবহুল সংস্কৃত শব্েব 
প্রণ্গ স'পুভাষাব বেোঁক লক্ষ্য কব' ধায এবং সাধৃভণ্নায় ঈডিয়মের অপেক্ষা আভিধানিক 
শবাব গৌরব বেশী থ'কায় এতে রচনা অপেক্ষারুত সহজদাধ্য। ব'ংলাত'হচার মৌলিক 

স বজনীন রূপটি হচ্ছে সাধুভাষাব ভিত্তি। এবপব বিছ্যাসাগর, বাঙ্কম5ন্জা, ববীন্দ্রনপ্থ ও 

শওতচন্ত্র প্রভৃতি মণীষ""্দর গরতিভাব যাছুদগ্ডে বাংল! ভাষা "ধক স্ুমমাঘণ্িত রূপ 
প্রপ্প হয়েছে । এবই পাশাপাশি বাংলাদে,.শব বিভিন্ত অঞ্চলে মৌ খ+ তাষাব ভিন্ন 

ভিন রূপ প্রচলিত আছ । কলিকাতা ও তংপাখববতী অঞ্চলের শিক্ষিত লোকেদের 
কথাভষ'কে আশ্রয় কবে চলিতভাষার উদ্ভন। সাধু এবং ৯লিত ভাষার পার্থকা 

মৌলিক নয়। একই শঙ্খ স'ধু ও চলিত তাষাষ সমভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। 
সাধুতাভায় অবশ্ত শব্দটির প্রাচীনতব গণ্ভীর রূপটিই গৃহীত হয়, অ'র চলিত ভাষায় 
আপুশিক কথাবাঁতির রূপটিই অবলগ্থিত হযে থাকে। 

সাধুভ!ষ। ও চাঁলতভাষা ঈৎপত্তিব ইতিহাস অতি বিচিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়া থেকেই নানাকারংণ বাংল! ভাষা! ও সাহিতে'ব ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন 
দেখা দিল। এর একদিকে ইউরোপীয় মিশনারীগণ, রামমোভন, মৃত্াঞ্ীয়দের চেষ্টায় 

গছ্ভ সাহিত্যের 'আভিভাব ও অন্যদিকে ছাপাখান। প্রতিষ্টাং ফলে বাংলাভাষার 
ইতিহাসে এক গুরত্বপূর্ণ যুগের স্থচন। হল। এবপর গছ্য-পস্ততির প্রাথমিক স্তর 
অকিক্রাস্ত হলে বাংলাগগ্ভের অন্ততম রূপকার বিছ্/।সাগর বাংলাভাষার একট! স্থুস্থির 



২ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

এবং সর্বজনমান্থ রূপ দিলেন। গছ সাহিত্য হুল সরস ও শিল্পগুণসম্পর। তিনি নিজে 
একে সাধুভাষ। বলে অভিহিত করলেন। 

ভাষ। চিরপ্রবহমানা, কোন একটি বিশেষ রূপের শৃঙ্খলে একে আবদ্ধ কর! যায় না। 
যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের চলাচল ব্যবস্থার ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল, কলকাতার 
সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হল। ফলে লমাজজীবনে কলকাতার 
গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। অতএব যখন কোন কুশলী শিল্পী কলকাতা ও 
তৎসন্নিহিত অঞ্চলের কথ্যভাষাকেই সাহ্িত্য-রচনার বাহনরূপে গ্রহণ করলেন, তখন 
নীতিগত কারণে কেউ কেউ আপত্তি করলেও বাস্তবে বেশ বাধার সন্মুখান হতে হল 
না। ফলে হ্ষ্ট হল প্যারীচাদ মিত্র রচিত আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ও 

কালী প্রসম্ম সিংহ রচিত হুতোম প্যাচার নকল! (১৮৬২)। বর্তমানে বাংল গছ সাহিত্যে 
চলিত ভাষ সাধূভাষার পাশাপাশি একট! বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে শিয়েছে। 
শুধু তাই নয়, রবীন্ছুনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে আরন্ত করে এখানকার নাম কর! 
লেখকর! চলিতভাধায় সাহিত্য রচন। করে চলেছেন এবং এখনও করছেন। চলিত 
ভাষ! সাধুভাষার রাজসিংহাসনে ভাগীগার হয়ে দাড়িয়েছে । ফলে সাহিত্য রচনায় চলিত 
ভাষারই একাধিপত্য চলেছে। এছাড়া বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে চলিতভাষার প্র'ধান্ 
দেখা যাচ্ছে । 

সাধুনাবার সঙ্গে চলিতভাবার পার্থক্য 
(ক) সাধুভাষ। ও চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য “সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের” রূপে, 

ঘটমান অতীত, ঘটমান বর্তমান কালের রূপ থেকে “ইতে” লোপ এবং পুরাঘটিত 
অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমান কালের রূপ “ইয়া” স্থলে “এর ব্যবহার চলিতভাষার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । ফলে “করিতেছিলাম' স্থলে “করছিলাম' এবং করিয়াছিলাম স্থলে 

“করেছিলাম' ব্যবহৃত হয়। 
সর্বলামে “তাহারা, তাহাকে, “তাহার, “তাহাপের+, “ইহার, “ইছাকে?। 

“ইহাতে', 'তাহা”, “উচ্+, উচ্াকে”, উিহ্বার” চলিত ভাষায় “তারা”, "তাকে, 'তাব?) 

“তাদের', এর, “একে”, এতে?) তা?) ও?) ওকে? ওর এইসব শবে রূপাস্তর ঘটে 

থাকে। 

(খ) সাধুভ'ষার বন্শব্দ অপনিহিতির শুর পার হয়ে চলিত ভাষার অভিশ্রুতির 
স্তরে পরিবর্তিত হয়েছে-_দেখিয়া দেইখ্যা দেখে ; আজি১৯ আইজ১ আজ 

(গ) লমীকরণ চলিত ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য-করছি-” কচ্ছি, চারিটি১»চাটি, 
চাহিয়া চেয়ে, মাইয়।১৯ মেয়ে 

(ঘ) সাধুভাষায় যেরূপ তৎসম শব্ধের আধিক্য চলিত ভাষায় সেরূপ নেই, 
তত্ভব, অর্ধঙত্লম এবং দেশী শব পাওয়া গেলে তৎসম শব্ধ ব্যবহার কর! হয় না। অনম্ঠ 
অতি আধুনিক গছ্য সাহিত্যে কোন কোন লেখকের বাগ.ভঙ্গী চলিত ভাষার রীতি 
অনুযায়ী হলেও তৎসম শব্দবহুল। 



সাধুরীতি ও চলিতরীতি ২১ 

(উী উচ্চারণ অন্থষায়ী চলিতভাষ| লিখবার প্রচেষ্টা প্রায়ই দেখ! যায়-_-করছি€ 
করচি, গেছেখগ্যাচে 

চে। বিশিষ্টার্থক 'পদগুচ্ছ' বা বুলি, যে কোন ভাষার মতোই বাংলাভাষার 

অন্ততম সম্পদ। এই পদগ্রচ্ছগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলিত ভাষার "মাকারে গঠিত 

হয় বলে সাধুভাষার এদের ব্যবহার খুবই কম। যথাযোগ্যতাবে এই বিশিষ্টার্থক 

পদগুচ্ছকে সার্থক ব্যবহাবের মাধ্যমেই ভাষা যথার্থ অর্থে চলিত ভাষা, নামে আখ্যায়িত 

হতে পারে। 

(ছ) চলিতবীতির অন্যতম বৈশিষ্টা হল শ্বরঙঙ্গতির জন্য স্ববর্বনির পরিবর্তন । 
এর ফলে স্বরধ্বনিগুলি একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জল্তেব হতে গাথা হয়ে যায় ষেমন-- 

বিলাতী১বিলেতি; দিয় দিয়ে ; পৃক্ঞা১পূজো ; নানে ; শ্রনা৯শোন। প্রন্ৃতি 
প্রযই দেখা যায় ছুই ভাষ'র মিশ্রণেব ফলে এক অভত ভার শষ্ট তয়। এই 

মিশ্রণ অত্যন্ত দোষের এবং ব'ংলাভাম"র রীতিপিকদ্ধ। এই মিশ্রণ হলে তা না হস্ব 
সাপুরীতি, নাহবে চলিতরীতি । কিন্ধ ঘঃপেব বিদবয় ছত্রছ্াজীদেের বদনায় এমন কি 
অনেক বয়প্ধ বাক্তির লেখায় এই দুই রীতির সংমিশ্রণ প্রার্মই দেখ! যয়। অনেক 

শিক্ষাথী সতজ ও সরস তবে ভেনে চলিত ভাষ্য প্রশ্রের উতর দ্রানকবেথাকে। কিন্ত 
আমাদের মনে রাখ প্রয়োজন চলিত ভাষায় অধিকারলাভ অপেক্ষ' কৃত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 
ব'ংল! বাগভঙ্গী এবং বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ যণাথভ'তব আয়ত্ত করতে না পাবলে 

চলিত ভাষায় লেখার চেষ্টা »! করাই যুক্তিযুক্ত । কাবণ অধিকাংশ দেখা যায় 'এরূপ 
প্রচেষ্টা শেষ পরযস্থ সাধু ও চলতভ'ষাব ভ'শ্যকর মিশ্রণে প্ধবসিত হয় । সাধুভাধার সঙ্গে 
চলিততাষার এই শ্ঞ'তীয় মিশ্রণকে আমরা গুকুচগ্ডালী দোষ বলে অভিহিত কবে 
থাশি। এই মিশ্রণ সাধারণত নিয়লিখিত কাবণে হয়ে থ'কে-- 

১। শিশু প্রথম কথ! বলতে শেখে । আর এই কথ! বলে থকে চলিত 

রীতিতেই। এব অনেক পবে তাব। পড়তে বা লিখতে শেখে । প্রাথমিক স্তবে পড়ার 

বই সাধারণতঃ সাধুরীতিতে লেখ! । যখন তারা পড়া-লেখ'র স'হাযো সাধুরীতি 
আগ্ত্ত করে তখন বিগ্ভালয়ের বাইরে তারা চলিতবীতিতে বধ! বলে। ফলে 
কোন কিছু লেখার সময় চলিতরীতির বাংলা অজ্ঞাতসাবেই তার লেখায় অনুপ্রবেশ 
করে। 

২। ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক সুরে সাধুরীতি ও চলিতরীতির মধ্যে রূপগত ও 
প্রয়োগগত পার্থক্য ছাত্রদের শেখান হয় না। এই ছুই রীতির পার্থক্য সম্বন্ধে ছাত্রঙ্গের 
সচেতন ক'রে তুলতে পারলে অশুদ্ধি অনেকাংশে নিবারণ কর! যায়, নিবারণ ষে 
সংশোধনের চেয়ে অনেক বেশী মুল্যবান একে মনে রেখে পূর্ব থেকেই অনুশীলনের 
মাধামে ছাত্রদের শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করান যায়। 

৩। বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে ও শুদ্ধ 
রীতিতে লিখতে হলে ব্যাপক পাঠের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 
করাতে হবে। ছুঃখের বিষয় ছাত্র! ব্যাপক পাঠে আগ্রহী নয় এবং ভাষা-প্রয়োগরীতি 



২২ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

আয়ত্ত করতে তাদের যত্ব ও চেষ্টা নেই। এই ওদাসীন্ত ও অসতর্কতার জন্য সাধু ও 
চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। 

৪। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। এদের 
এই অঞ্চলের চাঁলতভাষার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ না থাকায় তার। সাধু রীতিতেই 
লিখতে অভ্যন্ত। কিন্ত যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে চলিত রীতিতে লিখতে 
গিয়ে প্রায়ই ত'রা এই ছুই রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকেন। 

প্রতিকার সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ভাষার অন্ুধীলনে এবং বিশুদ্ধি- 
বক্ষায় ও উতকর্ষসাধনে ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও আস্তরিকতাই প্রধান। ব্যাকরণে যে 
সকল নিয়ম ও দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হয় প্রায় সর্বক্ষেত্জেই এ্রগুলি সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের 
বেলায়ই প্রযোজ্য । অতএব সাধুভাষায় ব্যবহাধ। চলিত ভাষায় তদ্তব শঙই 
অধিকতর সংখ্যায় প্রয়োগ কর! হয় বলে সদ্ধি সমাস সম্বন্ধে সতক থাকা আবশ্টুক। 

নান! রকমেব অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে পাঠ্যপুস্তকেব বিভিন্ন গছ্/াংশ থেকে সাধূভাষা 
ও চলিতভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রুূপগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ছাত্রদের উপলব্ধি 

করতে শিক্ষককে সাহায্য কবতে হবে । হ্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রতি আলোচনাকালে এদের 

প্রয়োগপদ্ধতি এবং চলিত নীতিতে যে এদের ব্যবহাব অনেক বেশী ত! শিখিয়ে দিতে 
হবে। পরিশেষে বলা যেতে পারে ব্যাপক অনুশীলন এবং পাঠের মধ্য দিয়ে উভয় রীতি 
সম্বন্ধে ছাত্রদেব সচেতন এবং তাপের জ্ঞানকে দৃঢ়বদ্ধ কর! সম্ভব । বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 

বাংল৷ সাধুভাষা ও চলিত ভাষায় কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত 
দেওয়! হল £ 

সাধুভাষা_ 
(১) কুক্ক্ষেত্রে এক অধাচক্ প্র ছিলেন। তিনি অযাচিত-প্র।ণ্ড অননন্্াদিতে যথাকথ ঝদবপে 

গালাচ্ছাদন ও পরশিভন-পরি'ালন কবঠ কালক্ষেপ কবেন। বাত এই বুণক্ষেত্র পঙ্গপাল পক্ষীতে 

ণাবৎ শশ্য নষ্ট 2 যাতে অভ দ্রতিগ হল, তৎপতুক্ শী অযাজগব বাগে বচ অপ্রতুল হইল এব 

প রনার পবিপোষণে অনিবাহ হহন । প্রবাধচান্কা 2 _সুডাঞ্জয বিগ্ভাণস্কার 

(১) এ গ্ভার্থ বহর তহতে অধিক্কাল এধেশে কাবেজের গপিকার হঠযাছে তাহাছে প্রথম ত্রিখ 

বত্দবে তণ্ভাদেব বাকে রও বাবচাতরের দ্বা ঠতা সরত্র খিখা তিল যে তাচাদে শযম এই যে কাহারও 

ধঃমর সাত বপন *স্রণ কেশ পাও াপনাব বম নকলে করুক তহভ তাহাদের ফখাথ কামনা । 

_বামমোহন । 

(3) “উসেহ্ ওনস্ানমধ।ব হী প্রশ্নধন গিবি ॥ এই গিরির় শিখব-দেশ আকাশপথে মত নঞ্চাবমাণ 
জলধণন গুলাব যোগে, নিঃস্ঘন নাব্ড ন'লিমায় জঙত ; অধিতাকা প্রদেশ ঘন সনিবিষ্ট বনপাদ দলমুক্কে 
ন্রিগ্ধ' শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসগ্রলিলা গোঙ্ছাবগী ও রঙ্গ বিস্তার করিনা প্রথল বেগে গমন কবিন্ছে। 

সীতার বনবাস$ - ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভানাগর | 
(8) জপের ধারে ভীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালের! গোণ চরাইতেছে, কেহ বাবুক্ষেব ওলায় বসিয়। 

গান কথ্ছেছে। কেহ তামাকু খাইভেছে, কেহ বা মারামাবি করিতেছে, কেহ কেহ বা ভুজা খাই/তছে। 
কষকে লাঙ্গল চবিঠেছে, গোক 2েঙ্গাইতে %, গোককে মানুষের অধিক করিয। গালি দিতেছে । ঘাটে ঘাটে 

কুষকের মহিষীরা ও কলপী, ছেঁড়া কাথা, প€া মার, রূপার তানিজ, ন।কছাবি, পিঠলের পৈচে, দুষ্ট মাসের 
মর়ল। পরিধেয় বন্ত্র। ষনীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, বক্ষ কেখ লইয়া বিরাজ কতেছে। -বহিমচঞ্জ 



বাংল! ধ্বনিতত্ব ১৩ 

চলিত ভাষা-_ 
(১) আপনি না "দননে কহে কে। আমিই বেন নথ কঠল ন। গ্রামে আব [নাক আছে 

[গর্ঞাস। ককণ গা ধিকি এাহাধগকে হাচাব। রি শোন। বথোাপবনণ 2 -উত গত কেটী। 

(১) মোব! চাষ কবিব, ফলল পাবে! । গাগা রাত পিবা যু থাকে হাহাত্তে বব “ই এন 
কপিয' খাব, ছেলেপিলেগুল পুনিৰ । "শাক ভাত পেট ও বয়ালেদিনথ হ লেছিন ঠে। ভশ্ম।খন 

-গ2তধ্ লগ্যানঙ্কা ৮] 

12) বাপধ।বলা? চৌত1গপ সাক তিল বস্ত-পডে বুতিপিব- বপুকৃতে জা পিং একটি 

গণেশেব ন১- কাশাশ গাদরথানি নল খেএকগ। পন হণশ্তিত« বেডাভয। চাকলুলে কলাঙিন 2রি৬তন। 

শীত বাপি যাইতে হহবে, ছুই চাব পথলায একখান চল্ * পপ ভাড। বব ভি | _পালীত প মত্্ 

(৪) ছুটর বখধনাব। ৬গেন পঞঙ্জে বেলাথ ঝি নি আকছিন সাভরের ঘন্দিদ্বে বাশা পর বোলে 

গল্প ছিল বদ ডাঞ্াতেব | ছাধা-বাপা ঘবে মিউমিটে আলোতে বুধ করা ল বুক বক । পাক্ণিস ছুটিন 

বাকে পার্িতে চড়ে বনন। সেঃ চলতে ক কবল বন ১লায়, ডে ঠিবানাষ, শল্পেব ভালে অঙ্গনে 
সনটাকে ভাযর সাদ বাপ চ্হ্ো। _ববীল* প্ 

(৫) সেেগুে বাদ থাকলে তবে বল ॥ ও 5।প-্টাপা মধায দিযে আব টি হবে বল ১ 

দোধ হিছু৭ খাডে ফেলে নাঙ্েবের শা দেবে দাডাতে গেলে, লাখ ফাতর চোওঢা বেন নত তত 

পড়বে না। _ম্গামী বিবেক? | 

বাংলা ধ্বনিতত্বের জ্ঞান ও বাংলার শিক্ষক 
বাংলাকে যখন আমবা মাতৃভাষা বলে গণ। সবতে চাই, তখন তাব সঙ্গে সম্ভবতঃ 

ভাষার স্বতঃক্ফর্ততা ও সহজ আয়ত্তীঞ্বণেব করাটা পবোক্ষভাবে জানিয়ে জে ওয়া 
আমাদেব ইচ্ছার অস্ততুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্ক, বিদ্ভালয়েব পঠন-পণ্ঠনেব বৈজ্ঞণনিন, 
দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কে স্মবণ করলে পৃবোক্ত বিষয়েব উপর আব ততখানি জোর দেওষয় 
ভবন! পাইন1। বাইবেব সাধাবণ সমাজজীবনেৰ বংলা ও বিছ্য'ল্যেব শিক্ষন'য 

বাংলার মধ্যে পার্থক্য হ্প্রচুব। প্রত্যেক ঈন্নত ভাষ'র মত বাংল'বও একটা অর্শ 
রূপ আছে এবং একই সঙ্গ থয বাংলাব অলীম গুকত্বেব কথা অবশ্থই বি.বচ। | 

শিক্ষকেব সমস্তা হল এই ছুটিব মধ্যে কেমন কঁবে একটা! সামঞ্জস্ত বিধান করবা যায়। 
এব সঙ্গে যুক্ত য় ভ'ষায় সদাচলমানতাব সমস্ত! কাল যত এগিষে চলে ভাষা মতো 

ততই নানাবিণ পবিবত নব স্থখটি ধ্বনিত হয় । ভণ্ষার বণ্িবঙ্গ ও তাব বাবত'ৰ অথ ₹ 
উচ্চারণের সমগ্তা য্দি এখানেই থেমে ষেত তবে এত জটিলত'ব উদ্ভব হ'ত না । ক্ণ্ৰণ 

যেটি আমাদের সবাধিক ভাবিয়ে তোলে, তা হ'ল বাংল! ত'ষ'য় অণঞ্চালন বূ:প্র 
(1019100) বাবহারিক পাথক্যেব সমস্ত! । বল! বান্থলা, বাংলার যত অপব উন্নত 

বা অন্ুপ্ূত ভাষাতেও একই জাতীয় সমস্ত'ব সম্মুবীন হতে হয়। তাই, ভাষবিদগণ 
ব্যাকরণের অথতব্ (96178196195 ), পর্দবিন্াস প্রন্রণ (557082%) প্রভ়ৃতিব মত 

আব একটি উল্লেখষোগা শাখার অবতারণ। করে এই সমস্ত ব বিষধটি আলে চনা 

করেছেন-_-একেই বলা হযেছে ধবনিতত্ব (72170705605 )। 
বাংল! ভাষা ও পাহিতোর শিক্ষক যে অঞ্চলেব অধিবাসী হ'ন না কেন এবং তাকে 

দেশের থে কোন অঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ কবতে হ”ক না কেন, তকে 



২৪ বাংল! ভাষ| ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বাংল! ভাষার ব্যাকরণের এই শাখাটির সম্যক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতেই হবে এবং নিজের 
উচ্চারণকে ও আঞ্চলিক প্রভাবের ক্রটিমুক্ত রাখতে হবে। এটা হবে তার ঘোগ্যতার 
মাপকাঠি । বিগ্ভালয়ে যে শুধু আঞ্চলিক শিক্ষার্থীরা পড়াশ্ডন! করে তাই নয়__ 
বিখ্যাত বিগ্ভালয়গুলিতে দেশের নান! প্রান্ত থেকে নান! শ্রেণীর শিক্ষার্থী শিক্ষালাতের 
উদ্দেশ্টে আসতে পারে । আঞ্চলিক প্রভাব তাদের কথ্য ভাষায় থাক! খুবই স্বাভাবিক । 

শিক্ষক যদি নি:জকে উচ্চারণ-আদর্শের প্রতিনিধি করে ন! তুলতে পারেন তবে 
আস্তবিক ও কর্তবানিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তান পাঠনা ব্যথ হতে বাধ্য। তাহলে 
যোগ্যতার প্রপ্নটি এইভাবে বিবেচনা! করতে হুবে যে বাংলার শিক্ষক ব্যাকরণের 
ধবনিতত্বেব উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হুবেন এবং সর্বোপরি তাকে উচ্চারণের অভ্যাসভিত্তিক 
প্রস্তুতির সাহায্যে একটি আদর্শ মানে উ্লীত হতে হবে। 

প্রতোক ভাষারই নিজস্ব উচ্চারণ রীতি আছে। অপব বৈশিষ্ট্যের মত এটিও 
সমান গুরুত্বপূর্ণ । উচ্চারণের বিশিষ্টতার মাঝেই ভাষার নিজস্ব মীধূর্ধের রূপটি পরিশ্ফুট 
হয়, আব য'র প্রতি আমাদের মমত্ববোধ অসাধারণ । প্রসঙ্গক্রমে সৈয়দ মুজতবা আলির 
রচন থেকে একটু খানি উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতে পারছি না £ 

“এক বাঙাল এসেছে কলকাতায় । গেছে বেগুন কিনতে । পোকানিকে বললে _ 

“ও ত একসেব বাইগণ। দোকানি পশ্চিম বাউলাব পোক। বেগুণের উচ্চাবশ 
বাইগণ শুনে একটু খানি গবের ঈষৎ মৌবী হাসি হেসে শুধালো-__গক বললে হে 
কিনিলটাব নাম? বাঙাল গেছে চটে। উচ্চারণ নিয় যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা মস্করা 
কর'র মানে ?--চতর্দিকে আবার বিস্তর ঘটি ফাড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল-_“বাইগণ 
কইছি ত বেশ কইছি, হইছে কি?” 

দোকাণি আর একদফ! হাম্বাড়াই আত্মস্তরিতাব মুছু হাপি হেসে বললে, *ছযাঃ 
বাইগণ, বাইগণ। দেখে! দিকিনি আমাদের শট! কি বকম মিষ্টি-_বেগুন, বেগুন ।? 

বাঙাল বলল-_মিষ্টি নামই যদ্দি রাখবা, তবে “প্রাণনাথ ডাকলেই পারো। দ্লাও 
তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ পয়সা, না সাত পয়স। ?, 

বোঝাই যাচ্ছে, ভাষ! ব্যবহারে উচ্চারণ বিকৃতি মানুষের যে শুধু স্বতাঠ্দ্ধি, তাই 
নয়-__তার প্রতি একট! গভীর মমত্ববোধও তার আছে এবং কোন কারণে স্টি ক্ষুপ্ন হলে 
ক্ষুধ হতেও তার বেশী সময় লাগে না। সীমিত গণ্ভীতে শিক্ষকের ভূমিক! অনেকখানি 

ভাষ। সংস্কারকের বলে সতর্কতার সঙ্গে যাতে ছাত্রের মনে আঘাত স্াষ্ট না হয় সেইভাবে 
নিজ দায়িত্ব ও কর্তবাটি পালন করতে হুবে। 

ভাষায় বিরূৃতি সাধারণ ঘটনা! হলেও তাঁর কারণগুলো! বাংল! ভাষার শিক্ষককে 

ভালভাবে জানতে হবে এবং তার দ্বারাই এই সব ত্রুটির দুরীকবণ সম্ভব । দেশের ঘার! 
সাধারণ মানুষ, তার! বিন! আয়াসে শ্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনধাপনের মধ্যেই মাতৃভাষাকে 
আগ্রত্ত করে। বলা বান্থল্য, তাদের ভাষাশিক্ষার কাজটি স্বতঃসিদ্ধ বলে কোন বৈজ্ঞানিক 
মনোভাবের প্রত্যাশ! এ ব্যাপারে করা যায় না। তাছাড়া! আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্ 
বজায় রাখার একট! প্রবণতাও সাধারণ মানুষের মধ্য দেখা! যায়। অপরপক্ষে 



বাংল! ধ্বনিতত্ব ২৫ 

শিক্ষিত-সমাজ সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলেই ভাষার আদর্শমানটি লেখা, পড়! ও বলার 
মধ্যে বজায় রাখতে সদাই সচেষ্ট। এই প্রচেষ্টার মূলে থাকে সভাসমাজের গ্রভাবগত 
প্রতিক্রিয়া) এবং ভাষা-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গী। বস্তুতঃ ভাষার উচ্চারণের মূল 
বৈশিষ্ট্য কি? কণ্ঠ তালুং জিহবা! প্রভৃতির জাহচর্ষে ও জহায়তায় যখন 
মনোমধ্যন্থ উদগত ভাবি মুখগরহ্বর থেকে বায়ু অবলম্বনে ধবনির আকারে 
প্রকাশিত হয় এবং সেটিকে অর্থপূর্ণ বলে আমরা বুঝতে পারি তখনই সেটি 
আব ( ০৫) হয়ে ওঠে । শবের থেকে সৃষ্ট হয় যে বর্ণ তার নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান 
আছে এবং তদনুযায়ী তার শ্রেণীবিভাগও রয়েছে । ছাত্রসমাজকে গ্ররুত উচ্চারণরীত্তি 
শিক্ষ! দেওয়াই হবে ভামা শিক্ষকের কাজ। 

বাংলাভাষার ধ্বনিতত্বেব হুব্রগুলিকে যেমন আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা দবকার, 
তেমনি এই জ্ঞানের অভাবহেতু এবং অপর যে সব কারণে ধ্বলিবিকৃতি বটে সেই সব 
বাস্তব কারণগুলি সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে এবং ভাষার যথার্থ উচ্চ'রণের 
জন্ত অন্থকূল ও বিজ্ঞানসম্মত দুষ্টিতঙ্গীকে ও গড়ে তুলতে হবে । ধ্বনিবিকৃতির সস্তাবা 
কারণগুলি সংক্ষেপে সুত্রাকারে উপস্থাপিত হ'ল। 

(১) সাধারণ মানুষের তাষাগত আত্মপ্রকাশ এক অমনাক়াস-অজিত নৈপুণা । 
অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্তও অমাঁজত হওয়াব ত্রুটিপূর্ণ খিশেষত্বই অভিজ্ঞতার ভাগ্ারে 
জম হয়। 

(২) জনসাধারণের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার 'মভাবহেতু কেন বৈজ্ঞানিক চেতনাব 
উদ্ভব হয় ন। এবং যে কোন শ্রেণীর উচ্চারণই অলম'লোচিত থেক যায়-_-কথনও বা 
সেটি অবাঞ্ছিত আন্রকল্য লাভ করে। তার ফলে ক্রট নিরসনেব কে'ন মনে'ভাব 
দেখ! দেয় ন!। 

(৩) বাংল! ভাষ৷ মাতৃভাষ।-_-অতএব তাচ্ছিল্য ও ওঁদাসীন্তেব সঙ্গেই তা শিখলে 
চলবে-_-এমন একট! মনোভাব সর্বসাধারণের মধ্যে সক্রিয় । অথচ, উপযুক্ত শ্রদ্ধ। ব্যতীত 
ভাষায় আদর্শ রূপ অধিগত কর! কঠিন। সব সময় মনে বাখতে হবে ধ্বনিই ভাষার 
প্রাণশ্বরূপ। 

(৪) কোন বিশেষ স্থানের ভৌগোলিক বৈশিষ্টা মান্ুষেব উচ্চারণ ঘোগ্যতাকে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটিকে একটি বড় কারণ হিসেবে 
বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সব ভাষার উচ্চ'রণ 
আয়ত্তযোগ্য নয়। ইউরোপের মানুষের! শুদ্বরূপ সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী উচ্চারণে 
অক্ষম। বিশেষ অভ্যাসের অভাবে আরবী ভাষায় উচ্চারণও সুকঠিন । 

(৫) স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবেও ভাষায় উচ্চারণের মধ্যে বিরতি ঘটে। এটিও 

সমালোচনার অতীত নয়। কলকাতা অঞ্চলের সৃষ্ট “স+ উচ্চারণ ভাষা শিক্ষকের 
কাছে স্থবিদিত। আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈচিত্রের অনুধাবন ও তার চর্চ। বিশেষ ভাবেই 
প্রয়োজন । উচ্চারণ বিপর্ধয়' অনেকটা! আঞ্চলিক প্রভাবের ফল। 



২৬ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(৬) সব ভাষার মধ্যেই নিজদ্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট) থাকে এবং সেটি রীতি হিসাবে 
অন্ুহ্ছত হয়। আবার দীর্ঘকাল অবলস্থিত বৈশিষ্ট্যের উপর যুগপ্রভাব এবং অপর ভাবা 
ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে পারে এবং পরিবর্তনের স্থচনাও দেখা যায়। এইসব প্রভাব 
উল্লেখযোগ্যভাবে পড়লে এবং স্বীকৃতির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তার নতুন ভাষাতাত্বিক 

নূলযায়ণ হওয়া সমীচীন । অপর ভাষার মত বাংল! ভাষার শবের মধ্যেও বানানের ও 
উচ্চারণের সমত! সবসময় বজায় থাকে না। “আ' এবং «এ ধ্বনির বিকৃত উচ্চাবণ 

রীতির বিষয়টি এ প্রলঙ্গে শ্মরণধোগ্য , এখনে ট্রাডিশান বা এঁতিহাকেই বেশী মূল্য 
দিতে হছবে। বাণান ও উচ্চারণে সমত! বিধানের প্রবণতা যখন খুব বেশী উগ্নহয়ে 
ওঠে, তখনই বর্তমান যুগের আমেবিকান উংরেজীর মত ভাষাৰ মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন 
সাধিত হয়। বলা বাহুল্য, আলোচ্য স্থত্রকে অবলম্ধন করেই উক্ত ইংরেজীর ব)াকরণ ও 

অভিধানের ধার! ব্যাপক ভাবে পরিবতিত হয়েছে। 

(৭) ভাষার অশ্থর্গত বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণে অধিকাংশ সময়েই ভিন্ন রীতি পালিত 

হয়। এই পার্থক্যের কথাটাও মনে রাখতে হবে। ভাষার উচ্চারণে বাক্য মধাস্থ 
অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন কোন শব্দের বিশেষস্তাবে উচ্চারিত হবার প্রবণত অনেক 
ভাষায় মধ্যেই লক্ষ্যণীয় ধর্ম। ভাষা যেখানে আবেগের বাহক) সেখানে এটি 

আস্তরিকতার সঙ্গে মেপে চলা হয়। গণ্য ও কবিতাব ভাষ! ও উচ্চাবণ যে পৃথক-_ 
সেটিও অনেকে মনে না রাখার ফলে অধথার্থ উচ্চারণ ঘটে । 

(৮) ভাষা অনেকের কাছেই একট] তাবাবেগপ্রধান হদ্য়গত সত্যের বিষয় । 
এরকম অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের ফলেও অঞ্চল অনুসারে আদর্শ ভাষারূপের মধো নানা 
প্রয়োগগত ক্রটি আমাদের কানে ধবা পড়ে । ভাষা শিক্ষককে এই কঠিন সত্যটিকেও 
মনে রাখতে হবে। 

ভামা-শ্িক্ষকেব কাজ হচ্ছে, একই ভাষায় নানা রূপ ও ধ্বনি বৈচিত্রের সতাকে 
মেনে নিয়েও তার একট! সবঙ্গনগ্রাহা আদর্শ রূপ ছান্ত্রসমাজের সামনে উপস্থাপিত করা । 
এই লক্ষে পৌছতে হ'লে তাকে ছিমুখীযোগ্যাত1 অর্জন করতে হবে। ভাষায় ব্যাকরণ 
ও অভিধানের তাত্বিক জ্ঞানএ তাব কাছে অপরিহাধ ও সেই সঙ্গে তাব ব্যবহারিক 
খবদ্বরূপ কোনটি তা তাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং শিষ্মমিত স্থ প্রচুর অনুশীলনের 
সাহায্যে গরদ্ধতম ধ্বনিরূপটি আয়ত্ত করতে ভবে। কথন ও পঠনের মধ্যে শিক্ষকের 
নিঙ্গের ত্রুটি থাকলে এবং আঞ্চলিকতার সীমারেখার উর্ধে উঠতে না পারলে তার পক্ষে 
ভাষাব নিরপেক্ষ আদর্শ রূপের প্রতিফলন কখনও সম্ভব হবে না। একজন পূর্ববঙ্গীয় 
শিক্ষকের নিঙ্গস্ব উচ্চারণ বৈচিত্র যেটি তিনি তার ঠনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে হ্চ্ছন্দে ও 
সাননে। ব্যবহার করেন- তা তাঁর অন্তরের সত্য হলেও শ্রেণীকক্ষে বাংল! ভাষ! ও 

সাছিত্যের পাঠনাকালে সযত্বে বর্জনীয় । ব্যক্কিগত ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হবার সাধনার 
দ্বার বৈজ্ঞানিক মনোভাব অর্জন করতে হবে বলেই এটি তার কাছে একটি কঠিন 
পরীক্ষার মত। 



বাংল! ধ্বশিতত্ত ২৭ 

আদর্শ উচ্চারণের এই সাধনায় তার চাই একটি সংস্কারমুক্ত মন এবং বাংল! 

ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেই তাকে নিয়মিত চর্চায় এই মনোবল 

অর্জন কগতে হুবে। শ্রদ্ধ উচ্চারণে এবং সৌকর্ধ সাধনে শিক্ষকের মত মাতাপিত'র 

ভূমিকাও স্বপ্ন নয়। শিশুর শিজন্ব পরিবেশে স্-উচ্চারণের সংস্কৃতির 'আবহা ওয়! 

থাকলে খ্বাভাবিকভাবেই অভ্যাপ গড়ে উঠ। শিক্ষকের মনে রাখতে হবে 

উচ্চারণে পরিবেশের 'প্রভাবই সবচেয়ে বড়। তাই শিশুকে তার প্রভাবমুক্ত 

করতে হলে বিদ্যালয়কেই আদর্শ পরিবেশে রনপাস্তরিত করতে হবে এবং শিক্ষককে 

শিশুর দোষমুক্ত উচ্চারণের অভ্যাস গঠনে সবচেয়ে বণ্ড ভূমিকা নিতে হবে। সঙ্জ 
কথায় বিদ্যালয়ের 'প্রারস্তিক শ্রেণীগুলিতে ভাষার ঘর্থচর্চাব উপব গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে 

ধবনিগত বিশিষ্টতা অন্ুধাবনের উপরও যথোপযুক্ত গুরুত্ব 'আারোপ কর! অবশ্ঠ প্রয়োজন । 

ছড়া শিক্ষা, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি এবং গছ্য রচন! পাঠের বিশিষ্ট তঙ্গীর চর্চার দ্ব'রা 

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব । আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় স'ধারণতঃ নীবৰ 'পেক্ষ! 

লাভ করে থাকে-_সেটি হচ্ছে গ্ব'ভাবিক কথাবার্তায় আদর্শরূপের অস্নুসবণ। ষ'কে 

মাঞ্জিত রুচির মানাস্ুসারী কথোপকথন বলি-_তা। যথার্থ ই অনুহ্থত তচ্ছে কিনা ত'র 

প্রভাব ছাত্রসমাজ স্বীকার করছে কিনা এসবই ভাষা শিক্ষককে ঠিকমত দ্খেতে হবে । 

গ্রামের বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতারত শিক্ষককে এবিষয়ে আরও ণতর্কতার সঙ্গে ঘত্ববান হতে 

ছবে। কারণ, পরিবেশের প্রভাবেই সেখানকার উচ্চারণ গ্রাম্যতাছুষ্ট ও অমাঞ্জিত। 
তাই সেটি জীবনধর্মা হলেও আদর্শ ভাষারূপের সার্বজনীনতার প্রয়োজনে সংশেধন 
যোগ)। 

আর একটি জটিল সমন্তার বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত থাকতে হবে। ধ্বনিতত্তের 

জানের অভাব, উচ্চারণ-বিচ্যুতি এবং মিথ্যা ভাবালুতা। ভুল বানানের দিকে শেষ 

পধস্ত ছান্রমাজকে ঠেলে দেয়ে। উচ্চ'রণের ভুলের জন্যই 'র' ও “ড-এর বিপধয় ; 

শ 'স'-এর ভূল এবং সন্ধি-সমন্িত শঝের বানান ভুল করে থ'কি। সাদ্ধব সত আয়ত্ত 

করে বানান তৃল নিরসন অপেক্ষা তার উচ্চারণ প্রযাক্তর উপর অধিক গুরুত্ব দিলে 

অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হুয়। শিক্ষককে সব ক্ষেত্রে হতে হবে 

উদার ও সহান্ুভৃতিশীল। ভাষ! জাতীয় সংস্কৃতি বলে কারও মনে কোন কঠিন 

সমালোচনার আধাত না দিয়ে নিষ্াপৃর হুপ্রয়োগের দ্বারা এবং গঠনমূলক সমালোচনার 
সাহায্যে নিই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে । 



€ | সরব ও নীরব পাঃ 

ভাষ! মানবচিস্তার লিপিচিত্র । আর্দিতে এই ভাষাই ছিল চিন্রলিপি, পরে বিবর্তনের 
পথে এটি রূপান্তরিত হয়ে বর্ণ বা অক্ষরের রূপলাভ করেছে । বাক্য হচ্ছে শব্ধসমদ্থিত 

এবং পূর্ণ মনোভাব প্রকাশক । ভাষাব উচ্চারিত রূপ শব্দময় অর্থাৎ ধ্বনিসমন্থিত। 
পারস্পরিক বাবহাবিক উদ্দেশ্ট সাধনে ভাষার এই শব্দময়ত। ব্যবহারিক গুণান্বিত এবং 
অর্থবপ্তিত। আহ্বান ও কথোপকথনে ভাষার শব্ময় রূপ অপরিহার্য। আর পঠন ও 

তজ্জনিত উপলদ্ধিতে সরবতা। ও নীরবতা! এই উভয় ভাবই অবল্মন কর! হয়। 
ভাষ! মানুষেব নীরব চিস্তাব প্রতিফলন । বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপরের কাছে মুখর 

হয়ে উঠবে বলেই যেন লিপির আকারে নীববে অপেক্ষমান। স্তন্বীভূত এই মানবচিন্তা 
ও অভিজ্ঞতা খন গ্রন্থ মধ্যে স্থান পরিগ্রহ কবে তখন তার মধ্যে অভিব্যক্তির ইদ্সা ও 
সাগ্রহ প্রতীক্ষার বাণী অশব্দিত থ'কে । পঠনের মধ্য দিয়েই তার সার্থকতা । এ ছাড়া 
আত্মবিকাশ ও ব্যক্তিত৷ সংগঠনে পঠনেব মৃগ্য অপরিসীম । ব্যবহারের তাৎপর্ধে ভাষ' 
কথ্য ও লিখিত এই ছুটি রূপ প্রাপ্ত । আবার লিখিত তাষা রূপাধণের বিভিন্নতাষ 

গছ্য ও কবিতা-_ছৃ*'ভাবে পরিবেশিত | বল! বাহুলা, মানুষের প্রয়োজনের পার্থক/ই 
এই দুই রীতির মৌল ভিত্তি রচনা করেছে। প্রকাশ ও পরিবেশনা-রীতি ফেমন 
বিভিন্ন, পাঠভক্লীও তেমনি উভয় ক্ষেত্রে পুথক রীতির অশ্ুযাবী | 

কোন্ বিশিষ্ট রীতিতে আমর! কোন লিখিত বিষয় পাঠ করব--তা নির্ভর কৰছ্ে 
ভাষার লিখনভঙ্গী ও পাঠ প্রয়োজনেব উপর । সাধারণত আমরা গগ্যেব ভাষাকে 
কাজের ভাষ। এবং কবিতার ভাষাকে ভাবের ভাষ! বলে থাকি। কবিতাব ভা 
ভাবগভীর ও সৌন্দর্ষমগ্ডিত বলে তার রীতি গ্ররতি ভিন্ন এবং রসোপলব্ধি তার শেষ 
কথ। বলে পঠন-ভঙ্গীও ভিন্ন । অপরপক্ষে গ্য কাজের ভাষ! এবং ব্যবহারিক বাস্তব 

জীবনের উদ্দেশ্টলাধক হওয়ায় প্রয়োজন বিশেষে সরব পাঠরীতি অন্ুহুত হয়। তাছাড়া 
শিশু শিক্ষা, আবৃত্তি এবং অন্যবিধ পাঠে সরবত! অনিবার্ধ। 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে, সরব ও নীরব কোন বিশিষ্ট পদ্ধতির অন্থুসরণ কর! হবে সেটি 
নির্র করছে রচনার বাহ্িক ভঙ্গীর ও আভ্যন্তরীণ চরিন্রের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ, পঠন 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্ট সাধন করছে-_সে বিষয়টিও এর নিয়ন্ত্রক ছিসাবে কাজ করছে। 
স্বভাবতঃ আমর! খন অপরের জন্ত কোন লিখিত বিষয় পাঠ করি তখন ভাষার 
শবময়ত! এবং অপরের শ্রবণসম্ভাবনা অবশ্তই বিবেচ্য। কিন্তু, নিজের জন্ত অর্থাৎ 
সাহিত্য পাঠের আনন্দলাভই যখন আমাদের একমাত্র উদ্গেস্ট তখন আমর! নীরবতা 
অবলম্বন করে কাব্য-রস-সাগরে নিমজ্জিত হই । কাব্য ব্যতীত সাছিত্যের অপর 
শাখার পঠনেও বিশেষত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নীরব পাঠই অবলঙ্থিত হয়। কারণ, 
অন্রূপ পাঠের মূল উদ্দেশ্ত সাহিত্য-রসম্বান!। 



সরব ও নীরব পাঠ ২৯ 

দুই জাতীয় পাঠের প্রয়োগগত দিকের বিস্তারিত আলোচনায় পূর্বে এর বৈশিষ্ট্গুলি 
সংক্ষেপে আলোচিত হুতে পারে । শব্দের উচ্চারণই ভাষায় শবময়তা বা সরবতাঁ। 
ভাষার ধ্বনিতত্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণমাল। মধ্যস্থ বর্ণগুলির প্রত্যেকটির 
বিভিন্ন উচ্চারণ স্থান আছে এবং সেই হিসাবে সেগুলি ন্নিদিষ্ট বিভাগের অস্তর্গত। 
তাছাড়া সর্বাঙ্গীনভাবে একটি নির্দি্ই ভাষার সবিশেষ উচ্চারণরীতি আদর্শ বলে গণ্য হয় 

এবং রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ এই সর্বজনগ্রাহ্হ রূপটি অক্ষুণ্ন রাখতে তৎপর । শৈশব 
থেকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টার ফলেই এই আদর্শ উচ্চারণ আ'ঘ্ুত করা সম্ভব। 
বাংল! ভাবা-শিক্ষকের একটি বড় কাজ হ'ল- ছাত্রসমাজের এই স্থ-অভ্যাসটি গঠনে 
উপধুক্তভাবে সাহায্য কর! । শিক্ষার একটি লক্ষ্য যদ্দি আত্মপ্রকাশ হয়, তবে তা 
মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ষথোপযুক্তভাবে হ'তে পারে। রুচিসম্পন্ন কথোপকথন 
এবং যথাযোগ্য ভঙ্গীতে রচনা পাঠ এ সবই বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ বিষয় । আর এই 
অনুশীলনের মূল কথা শ্বরঘন্ত্রের প্রয়োজনতিত্তিক নিয়ন্ত্রণ 

সরব পাঠে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রস্ততি ও যোগ্যতা অর্জন প্রয়োজন । 
ভাষায় অন্তুস্ত শব্দের অর্থভ্যোতকতা ও ধ্বনিমাধুধ--এই ছ্িবিধ বিশিষ্টত! থাকে। 
সরব পাঠের সাহায্যে শব্দের এই দুই চারিত্রধর্মকে আমরা প্রাধান্য দিই। অপরের 
নিকট কোন কিছু পাঠের প্রধান উদ্দেশ্ট তার অর্থ উদঘাটন ও মানুষের ব্যবহারিক 

উদ্দেশ্ট সাধন। আবার সাহিত্যগুণান্থিত রচনার সরব পাঠে অথথ উপলব্ধির সঙ্গে ধ্বনির 
সঙজীতমক়তার দিকেও আমাদের লক্ষ্য থাকে । কারণ, রসস্বাগনায় উভয়েরই সমান 
গুরত্ব। আর এই উভয়বিধ উদ্দেশ্ত সন্তোষজনক তাবে সাধিত হওয়! তখনই সম্ভব-_ 
যখন আমর! বনু কষ্টার্জিত পাঠ নৈপুণ্যকে উপযুক্ত মাত্রায় কাধঙ্গেত্রে প্রয্ভোগ করতে 
সক্ষম হব। তাহলে দেখ! যাচ্ছে-_-সরব পাঠের লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে দৈহিক নিপুণতার 
সঙ্গে গ্রয়োজন মানসিক প্রস্ততি এবং পাঠ্য-বিষয় মধ্যস্থ ভাবের সঙ্কে অন্তরের যোগ- 

সাধন। বাক্যমধ্যস্থ বিশেষ অর্থের দিকে শ্রোতার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হু'লে পাঠকের 
ধ্বনিবিশেষের উপর প্রয়োজনানুরূপ শ্বাসাঘাত প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া উচ্চারণের 

স্পষ্টতাও পঠনের সবচেয়ে বড় গুন-_-য! ঘথার্থ অর্থ উপলব্ধির যথাথ সহায়ক। জিহ্বায় 

জড়তা ও দৌবল্য আকাজ্কিত পাঠ নিপুণতা! লাভের পথে অন্তরায় স্বরূপ। শিক্ষককে 

এসব কথ! মনে রেখেই যেমন নিজেকে গ্রস্তত করতে হুবে, তেমনি ছাত্রগণের পাঠ 
ষে।গ্যত। অর্জনে যথার্থ সাহায্য করতে হবে। 

শিক্ষকের ভূমিক। £_ 
এবার কোন কোন পায়ে সরব পাঠের ব্যবস্থার উপযুক্ত তার আলোচন! 

কর! যেতে পারে। প্রথমতঃ শিশুশিক্ষার কথাই আমাদের মনে আসে। বয়স্ক 
বাক্তির অনুরূপ মানসিক যোগ্যতা শৈশবে অর্জন কর! সম্ভব নয়। শিশু যখন কিছু 
চিন্তা করে, তখনও তাকে আপন মনে নির্জন ঘরে একা কথ! বলতে শোন যায়। 
অর্থাৎ শিশুর চিস্ত! ধ্বণিময়॥ শিশুশিক্ষায় সরব পাঠের অনুসরণের এটি একটি বড় 



৩০ বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

কাবণ। শিশু যতদিন না নীরব পাঠের জন্ত মানসিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে 
ততদিন পর্যস্ত তাকে সবব পাঠের পদ্ধতি অন্ুসবণে সাহায্য ও উৎসাহদান শ্রেয়। 
বর্ণ, শব এবং বাক্যের যথাযথ উচ্চারণে দৈহিক যোগ্যতা! প্রয়োজন এবং তার 
অর্জনও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । উপযুক্ত অভ্যাসের অভাবে অনেক সময় বয়স্কদের 
ক্ষেত্রেও জড়তা দেখ! দেয়। এবং শিশ্তর পাঠ-জীবনে এটি স্বাভাবিক ঘটনা! । শবের 
ও বাক্যের সুম্পষ্ট, পরিপূর্ণ ও অর্থব্যঞ্রক উচ্চারণ ষতদিন না আয়ত্ত হয় ততদিন 
পর্যন্ত শিক্ষককে সরব পাঠের সাাধ্য নিতেই হুবে। কয়েকটি বিশেষ বর্ণ বা শব্দের 
উচ্চারণে অন্বিধ! দেখা দিলে কোন প্রতিকূল সমালোচন! না করে সহানুভৃতিপূর্ণ 
ব্যবগ্থাবেব মধ্য ছিয়ে নির্দিষ্ট নিপুণতা৷ অর্জনে ছাত্রকে সাহাযা করতে হবে। প্রতিক্রিয়- 
যুক্ত ব্যবহারে ভাল কোন ফল ত পাওয়৷ যায়ই না. পরস্থ, 'োতলামির মত 
অবাঞ্থিত পরিণতি দেখ! দেয়। অতএব, সতর্কতা অবলমশ করতে হুবে। যোগ্যতা 
অভাবের সঙ্গে শিশুব বিশেষ প্রবণতার কথাও মনে বাখতে ছবে। অধিকাংশ শিশুই 
গঁফটু উচ্চববে পড়তে ভালবাসে । কবিতা৷ ও গছ্য কিংবা ছড়া_-সব ব্যাপারেই একট 

অকময় রূপায়ণেব ঝৌক শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়া ব৷ 

সল্পকর্ঘের কবিতা আবৃত্তি শিশুর কাছে একটি স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ ব্যাপার । স্থদার 
উচ্চ'রণ-_-যা! সরব পাঠেব প্রধান সর্ত-তা অর্জনে আমরা এগুলিব পরিকল্পিত ব্যবহাবে 
সম্থক কবতে পাবি। ভবিষ্ত জীবনে যোগ্যতা অর্জনে প্রারস্তিক অভ্যাস গঠন একটি 
গুকত্বণুর্ণ পর্যায়। তাই প্রাথথিক শিক্ষা-স্তরে সবব পাঠের পদ্ধতি বেশ কাধকারিতার 
সঙ্গেই প্রয়েগ করতে হবে| এখানে একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলগ্ছন 
প্রয়জন। কিতা ও গঞ্গের প'ঠভঙ্গী যে পথক এ বোধ শিশুর মধ্যে যত তাড়াতাডি 
জন্ম'য় ততই ত'ল। তাকে কোন উপদেশ না দিয়ে সঠিক তঙ্গীটি শিখিয়ে দিতে হবে। 
'আধুন্তি ও মভিনয়েব দিকে ছাত্রদের একট! বিশেম ঝোক থাকে । সব পাঠ ও 

অন্পত্তি শিক্ষাগানকালে তার স্বর, গ্রাম, যতি, ছন্দ, অর্থবোধ, প্রকাশভঙ্গি এবং 
ভাবব্যগনাণ শি: 5 শিক্ষকের লক্ষ্য বাখতে হবে। “আনৃতিং সবশাশ্বানাং বোধাদপি 
গবীঘ্রসী”__ এই প্রণ্টীন উক্তিটিব মধ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও এর মৃল্য 
আমদের শ্স্বকাব করাব উপায় নেউ। 

।ব্যালয়ে গদ্য ও কবিতা উভয় পাঠনাতেই সরব পাঠের রীতি দীর্ঘকাল যাবৎ 

আমদের দেশে অহন্গত ভয়ে আসছে। গপ্ঠ পাঠনায় খন এ বীতি প্রযুক্ত হয়, 
তখন এক'বিক উদ্দেশ্ত সাধনের দিকেই আমাদের লক্ষ্য থাকে। এর একটি উদে্টয 
হচ্ছে শিক্ষার্থীর উন্তা উচ্চারণ আয়ন্তীকরণ, এবং সল্প অগ্রসর ছাত্রের কাছে বাশ 
পাঠভঙ্গীকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত কর1। দ্বিতীয়ত?) সুষম পাঠের লাহাষ্যে 

বিষয়ের মর্ম উপলক্ধি কর! । ভূতীয়তঃ, শব্ধ, অর্থ ও ভাব এই তিনটির মধ্যে সামঞ্ঞনত 
ও সমন্বয়ের থু আবিষ্কারের সাহায্যে মানবিক অস্থুভবের সম্পূর্ণতার সীম! ম্পর্ণ করার 
চেষ্টা করা। গগ্চেপ পাঠন পদ্ধতিতে শিক্ষক কর্তৃক আদর্শ পাঠদানের নিয়মের 
অন্ুদরণেও বন্ততঃ এই সব সত্য বর্তমান। ভাব ও অর্থ অনুযায়ী শ্বরগ্রামের উতবান 
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পতন, ঘতিচিহ্মের যথার্থ ব্যবহারের সার্থকতার হবার! ভাষার অর্থময়তাসাধন ইত্যাদি 

বিষয়গুলি শিক্ষকের আদর্শ পাঠের মধ্যে পরিস্ফুটিত হবে বলে আশা কর! যায়। 
শিক্ষকের পাঠের সনয় ছাত্রগণ তাঁকে অন্ুদরণ ও অস্থকরণ করবে বলেই শিক্ষকের 
সরব পাঠ যথ! সম্ভব ত্রটিমুক্ত রাখতে হবে । উচ্চারণে স্পষ্টতাবিধান পাঠের সবচেয়ে 
বড় গুণ; কিন্তু শব্ববিশেষের উপর শ্বাসাঘাতের ফলে তার অথবৈচিত্র'স্ফুটনও সমান 
গুরুত্বপূর্ণ । সর্বোপরি বিশিষ্ট পাঠভঙ্গীর প্রয়োগের দ্বারাই যে তার স্বাতন্্ অক্ষু 
রাখ! যায়--এ-.সত্যও কোনক্রমে বিস্ৃত হলে চলবে না। কবিতার মত গছ্যেরও 

সুনির্িষ্ট পাঠরীতি রয়েছে। পাঠটাক! রচনার সময় ব! শিক্ষকের অলিখিত প্রত্থতির 
সময় কবিতার পংক্তির পর্ব-বিভাগের অহ্থরূপ ধিভাগও করে নিতে হবে এবং সেই 
অনুসারে পড়তে হবে। লেখার অন্তস্থ ভাবপ্রকাশ ও অর্থ-উন্মেচন পাঠের প্রাথমিক 
উদ্দেশ হওয়ায় তার উপর ভিত্তি করেই পাঠভঙ্গী নিিষ্ হবে। পাঠের গতিকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে রচনার মূল ভাব। 

শ্রেণীকক্ষে সরব পাঠরীতি প্রবর্তনে কয়েকটি বিষয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বন 
প্রয়োজন । সরব পাঠের সীমারেখা সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে। প্রথমতঃ, 

শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে যে সবব প'ঠ যুক্তিযুক্ত নয় তা মেনে নেওয়াই ভাল এবং সেই 
অন্থসারে সরব পাঠেব সীমারেখাকে স্ষনিদিষ্ট করে দিতে হবে। উচ্চ এবং উচ্চতব 
শ্রেণীপাঠণায় নীরব পাঠই শধিক মাত্রায় শ্রেয়। অতএব নীরব পণ্ঠকেও উন্নত ম'নের 

পাঠ পদ্ধতি বলে গণা করতে হবে। দ্বিতীয়, সমগ্র শ্রেণীতে ষৌথ সরব পাঠের 

কাজ চলতে থাকলে বিদ্যালয় পরিবেশেব *প্তি বিস্রিত হতে পারে। এ বিষয়ে 

সতর্কতা! অবলম্বন ব'গ্ুণীয়। তৃতীয়তঃ, উচ্চতর শ্রেণীতে 'এক সময়ে একটি মাত্র ছাত্রকে 
সরব পাঠের শন্থমতি দেওয়া যেতে পাবে চতুর্থতঃ, একটি নিদিষ্ট শ্রেণী যখ! 
চতৃ্থ শ্রেণী থেকে সরব প'ঠের সঙ্গে মর্মোপলাথ? জন্য শীবব পাঠের সাঁতির গ্ুবর্তনও 
এক।ম্ক প্রয়োজন | অথাৎ সরব পাঠে শিশুদের অভ)স্ত "রে নীবব পাসেব দিকে 

তাদের পরিচালিত করতে হবে । পঞ্চমত:, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র উপথুক্ত 

বয়ম লাভ করলেও শন্ধম্নয় পাঠেব অভ্যাস তা।গ করতে পাবেনি এ বিষষেও শিক্ষককে 
দৃষ্টী বাখতে ভবে। ষষ্ঠৃতঃ, বহ্োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্য পাঠ, আধুক্তি, আলোচনা 
প্রভৃতি কয়েকটি নিদিষ্ট উপলক্ষ্য বাঙীত সাধারণ ব্যক্তিগত পাঠেব স্ময্ধ শীবব পাঠবীতির 
প্রয়ে।গই শ্রেয়। কারণ, পরীক্ষার হবার! প্রমাণিত হয়েছে ষে, সরব পাঠে সময়, শক্তি 
ইত্যাদি নীরব পাঠের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে ব্যয়িত হয়। 

কিন্ত, এত সব নিয়ম কানুন গছ্য রচনা! পাঠের সময় মেনে চললেও কবিত। পাণের 
সময় সরব পাঠই যুক্তিযুক্ত । এমন কি, ব্যক্তিগত কাব্য পাঠেও ধীর ও হল্পশবিত 
উচ্চারণ কবিতার ধ্বনি, সৌন্দর্য প্রকাশে এবং অর্থব্যঞ্জনা উপভোগে অধিক পবিমাণ 
সাহায্য করে। কবিতার আঙ্গিক-সৌন্দর্য ও আস্তর-সৌন্দর্য এই ছুইএর সমন্বয় 
সাধনের সাহাষ্যেই কবিতার রসাম্বাদন সম্ভব। রসিক পাঠককে সে কথা মনে রেখেই 
কবিত। পাঠের রীতি স্থির করতে হুবে। মানুষের কানের কাছে কবিতার একটা বড় 
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আবেদন রয়েছে। যদিও কবিত! ক্রমশঃ আলঙ্কারিক ছন্দোরীতি থেকে বেশ দূরে সরে 
গিয়ে অধিক পরিমাণে অর্থপ্রতীতি-ভিত্তিক শব্ধময়তাবে অবলম্বন করছে এবং জটিল 
চিন্তাময়তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে-_-তবুও কবিতার সঙ্গীত ধগ্সিতার মৌল বৈশিষ্ট)টির মূল্য 
তাতে কিছুমান্র হ্রালপ্রাপ্ত হচ্ছে না। কারণ, কবিতার ধ্বনিময় সৌন্দধের আবেদন 
মান্গষের কাছে কখনও নিঃশেধিত হবার নয়। কবিতায় ভাবের সঙ্গে ধ্বনি কেমন 

সার্থকভাবে সম্মিলত হতে পারে ত1 নান৷ প্রসঙ্গে আলোচনার দ্বার! প্রতিপন্ন করেছেন 
একাধিক কাব্য সমালোচক। কেবল মান্তর ছন্দ বা অর্থ বা অলঙ্কার কবিতার প্রাণ 
নয়--এ সব কিছুর সার্থক সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত যে ব্যঞ্জন! তাকেই আমর! রসানন্দ 
বলে থাকি এবং এই ব্যঞ্জনাই হচ্ছে কাব্যের আত্ম।। আর এই শেষ ফলশ্রুতির 
অন্যতম প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গৃহীত হয় বলেই শবমাধূর্ধ কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ 
বলে বিবেচিত এবং কে না জানেন যে, স্থকঠে কবিতা আবৃত্তি বা পাঠ শোনার 
অভিজ্ঞতা একটি দুর্লত সৌভাগ্যকে স্থচিত করে? “বার্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী বর্ণ, তরলিত 
চন্দিক। চন্দনবণা”__-জত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতায় বর্ণার যে গতিগ্রবাহ ছন্দকে আশ্রয় 
করে স্থন্দর হয়ে উঠেছে, ত1 সরব পাঠ ছাড়! তার সঙ্গীতমুখরতা আমরা কি ভাবে 
উপভোগ করব? 

ব্যক্তিগত সাছিত্য পাঠের আনন্দলাভে সরব অপেক্ষা! নীরব পাঠই অধিক কাম্য-_ 
ঘর্দিও কাব্য পাঠের বিশিষ্ট রীতির কথ! পূর্বেই বলা হয়েছে। বয়ন্ক ব্যক্তির কাছে 
এটিই সর্বাধিক অন্ুহ্থত পদ্ধতি ও রীতি। স্বর্ন সময়ে অধিক পাঠ, জটিল চিস্তামূলক 
রচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ, মনন প্রধান কবিতার রসোপলব্ি প্রভৃতির লক্ষ্যে উপস্থিত 

হওয়ার জন্ত নীরব পাঠের স্মরণ নিতে হুবে। বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে 
যেখানে মানসিকতা অধিকতর পরিণত-_সেখানে এই জাতীয় সুঅভ্যাস গঠন যথার্থই 
কাম্য । সরবও নয়, নীরবও নয়, হুল্প ধ্বনি সহকারে ব্যক্তিগত পাঠের প্রয়োজন ও 
গুরুত্বের কথাও মনে না রাখলেই নয়। 
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সত্যি কথ! বলতে কি, প্রথিবীর যাবতীয় ভাষার প্রত্যেকটি শব্দ ( »/০:0) 
প্রতীকধর্মী। ভাষাতাত্বিকপ্গের মতে তাই ভাষায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার প্রতীক- 
স্োতকত!। অর্থহীন বর্ণের অর্থপূর্ণ সমন্বপ্ সাধনের নামই শব্দগঠন। সমভাষাভাষীর 
মধ্যে শব্দের অর্থময় তায় একটা জর্বজনগ্রাহ রূপ আছে-_দ্র্থাৎ ব্যবহারিক তাৎপর্য 
প্রতি শব্দ সকলের কাছে সম-অর্থ বহনকারী । শব্ধের অর্থ ব্যবহারে যেমন একটি 
শৃঙ্খলার তত্ব মেনে চল! হয়__বাক্যমধ্যে তার সন্গিবেশেও সেরূপ একটি সর্বজনবোধ্য 
পদ্ধতির অন্ুদরণ কব! হয়। এভাবেই ব্যাকরণের নিয়ম ও সুত্র গঠিত হয় এবং তা 
গৃহীত ও পালিত হয়। গছ্যের ভাষার মধ্যে এই সঙ্া-শৃঙ্খলার তত্বটিই প্রধান । 

গণ্ধকে বল! হয় জ্ঞান, চিস্ত ও কর্মের ভ'ষা। কি ম্র্থে? গছ মার্ঁষের নিয়ন্ত্রিত 
চিন্ত। প্রবাহের পাবম্পর্যকে অঙ্কপরণ করে। জ্ঞানও হচ্ছে সেই অভিজ্ঞত। যা! শেষ 
পর্যস্ত গ্রহণ বঞ্জনের ভিতব দিয়ে একটা স্থুনিপ্ই রূপ লাভ করে । কর্মও মানুষের 

নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াশীলতা, ইচ্ছ। ও প্রয়োজনের বাস্তব রূপ নেয়। তাহলে গছাকে যখন 
চিন্ত। ও জ্ঞানের ভাষ! বল৷ হয়, তখন সম্ভবতঃ তার অভ্যন্তবস্থ শৃঙ্খলার সুত্রটির 
উপর অধিক জোব ক্ওয়া হয়। গণ্ভের ভাষ! 'তাই মানুষের চিস্তাব উপযুক্ত প্রতিফলন 
এবং সধদাই স্ুুগন্থনার ধর্মকে মেনে চলে । শব্কে যখন মানবিক চিস্তাব ধার! এবং 
ব্যাকরণ তথ ভাষাবিজ্ঞানের স্থত্র অন্ুঘায়ী সাবজনীনগ্রাহ্ন রূপে সম্িবিষ্ট করে 

পরিবেশন কর! হয়--তখনই সেটি গছ হয়ে ওঠে । কোন পাশ্চাত্য সমালোচক গছ্যের 
এই আত্যন্তরীণ সত্যর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে 
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শৃঙ্খগার কথাই বল! হচ্ছে । গছ্য পাঠনার সময় শিক্ষককে সর্বদাই এই বিশিষ্টতার কথা 
বেশী করে মনে রাখতে হবে এবং সেই অন্ুসারে পঞ্ছতির মান নির্ণয় ক?তে হবে । 

গগ্যের আঙলোচনাকে ঠিক এই স্থানেই থামিয়ে দেওয়া ষায় না। কারণ, গছ্যের 
রূপ মোট"মুটি সগ্জ, সরল ও অনায়াস-বোধগম্য হলেও কখনও বা রচনাকার ক্িশেষে 
ও বিষয়বস্তর টবচিজ্ধে কাব্যধমী হয়ে ওঠে। তখন তার সঙ্গে কাবোর আঙ্গিতগত 
কোন পার্থকা খুঁজে পাওয়া স্থকঠিন। আধুনিক কবিতার ভাষা গদ্চ বলেই তার 
তার এক দাম “গঞ্ঠকবিতা” বাংলাতে যার প্রথম অষ্টা হলেন রবীন্দ্রনাথ । লিপিকা? 

গছ্ে রচিত হলেও কবিতা! হিসাবেই ত'কে গ্রহণ কর! হয়। বিচিজ্ঞ প্রবদ্ধ' গন্থটির 
নাম অন্ত সত্যের দিকে ইঙ্গিত করলেও এর অধিকাংশ লেখাই হৃদয়গ্ধান ও সুঙ্গলিত। 
চিন্তার ক্রম থাকলেও ভাবময়তার ও প্রকাশ সৌকর্ষে অন্গুলি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে । 
অপরপক্ষে একথাও সত্য যে, অক্ষম কবির অনেক গ্রয়াসই গছ্য অপেক্ষ। অনেক বেশী 
যান্ত্রিক ও নীরস বলে যনে হয়। কবিতার মত গছ্যেরও ছৃন্দধমিতা আছে এবং 
পাঠের গুণে তা স্পষ্ট ও মনোহারী হয় ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বলেন ঠাকুরের 
[ংলা ( পন্ধতি )--৩ 
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অনেক বচনাই এই অথে কাব্যধর্মী। ভাষা প্রকাশের একট! চরম সীমারেখা আছে 
যেখানে গছ্য ও কবিতার ভেদ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে ভাষা সমধর্মী হয়ে ওঠে। 
সম্ভবতঃ সে কারণেই প্রাচীন ভায়তীয় আলঙ্কারিকেব! সাহিত্যের এই ব্যাপকতাকে 
বোঝাতে গিয়ে সমগ্র সাহিত্য ধাবাকেই “কাবা' নামে চিহ্নিত করেছেন। তাই 
প্রাচীন সংস্কৃত গছ্য রচনায় অলঙ্কার বাহুল্য এবং ধ্বনি ঝংকার ছিল। যাই হোক, 
গছ্যের এই শুপ্ম ভাব ও তত্বটি সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য নয় 
বলেই গদ্য ও কবিতায় পৃথক ভাষাভঙ্গীব ধমকে মেনে চলাই সমীচীন। পৃথক 
রীতির এই অনুসরণ আমরা বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সাহিত্যরস পিপাসার 
তৃপ্তিসাধন গছ বা কবিতার শেষ লক্ষ্য হলেও এদের পৃথক উপার্দানগত বৈচিত্রের প্রতি 
ৃষ্টিক্ষেপ বাঞ্থনীয । 

গছ্যের গঠনপ্রকৃতি জর্বত্র একরকম নয়। কারণ, গগ্যেক অবলম্বনও বিভিন্ন । 
প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, রচনা, প্রস্তাব, রম্যরচনা, নাটক, সমালোচন! প্রভৃতি 
ভিন্প্রকৃতির হলেও একটি স্থুত্রে এদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। প্রতোকটি ভির্রধর্মী 
রচনার বাহন একটই-_গন্ভ। গছ এদের সাধাবণ দেহ নির্মাণ কবলেও ভাব ও 
বিষয়বস্তর বিভিন্নত! হেতু প্রকাশধর্মেব মধ্যেও এদেব পার্থক্য সচিত হয়। শিক্ষককে 
এই পার্থক্যের কথা মনে বেখেই শিক্ষাঁপদ্ধতির গত ও প্রকৃতি নিরধাবণ কবতে হবে। 
আমর! দেখতে পাই ছাত্রদেব ন্য বিদ্যালয় নির্দিষ্ট বাংল! পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টত ছুটি 
শ্রেণীবিভাগ থাকে । একটি ধার! গছ্যবচনা! আশ্রিত এবং অপরটি কবিতা স*কলণ। 
গগ্যের আবার ছুটি ধাবা--একটি প্রবন্ধ, গল্প ব! অন্যবিধ বচনাব সংকলন এবং অপরটি 
ক্রুতপ্ঠনের উপযোগী কোন গল্প ব! কাহিনী পুস্তক। আবাব শিশুপাঠ্য পুস্তকে থাকে 

বিচ্ছিন্ন বাকোব সমাবেশ 'অথবা। অথপূর্ণ একটি বিষয় অবলম্বনে সল্প দৈধের রচন|। 
উচ্চতর পর্ধায়ে গছা পাঠনার আলোচনাব পূর্বেই আমরা নিষ্নতর শ্রেণীষ্চে কিভাবে 
বিষয়টি পরিবেশন করতে হবে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবতে পাবি। 

শিশুদেব উপযোগী পাঠ্য পুস্তকে, তাদেব জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই 
বিষয়বস্তগুলিকে বিভিন্ন পাঠেব মধ্যে সন্গিবেশ কর! হযে থাকে । এই স্তবে উপযুক্তভাবে 
মাতৃভাষ! চর্চাব সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় উদ্দেশ্ট হ'ল শিশুকে বিশুদ্ধ ভঙ্গীতে অর্থাৎ ভাষাব 

নিয়মান্ুসারে আত্মপ্রকাশে সাহায্য কর1। শিক্ষককে তাই দেখতে হবে পাঠ্যপুস্তকে 
ব্যবহৃত শব্ধ ও বাক্যাবলী শিশুর জীবনসম্পূক্ত কিনা এবং সেগুলিব পুর্ণব্যবহারে শিশুর! 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে কিন1। দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণভাবে মনোভাব প্রকাশে গছ্-পাওগুলি 
কার্ধকরীভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা। তৃতীয়ত, শিক্ষকের দেখ! গ্রয়োজন বয়োধুদ্ধির সঙ্গে 
সজে শিশু নতুন নতুন শব্দের উপর অধিকার বিস্তার করে তার কথা ও রচনার মধ্যে 
সেগুলির প্রয়োগ করতে পাবছে কিন1। শিশু-পাঠ্যের অস্তুতূ-ক্ত বাংল! গছ্যের আলোচনায় 
প্রধানতঃ এই সব দিকের উপরেই শিক্ষকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। গদ্যের গঠন- 
সৌন্দর্য ও কাধকরী দিকই এখানে প্রধানভাবে আলোচ্য । নতুন নতুন শব্দের সাহায্যে 
বাক্য গঠনের তিতর দিয়ে তার প্রকাশ ভঙ্গীর যোগ্যতাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে ছবে। 
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সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, মনোভাব প্রকাশে শিশু-শিক্ষার্থী গঠিত বাক্যাবলী একই 
সময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত, সৌন্দর্য সমন্বিত ও ভাষ! বিজ্ঞানের দিক থেকে বিশ্তুদ্ধ হয়ে উঠছে 
কিনা। এই স্তরে ব্যাকরণের শ্ুক্রের আনুষ্ঠানিক আলোচনা! থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে 
থাকতে হবে। পরোক্ষভাবে কেবলমাত্র উদাহুরণের সাহায্যে তার দৃষ্টি ভাষার সঠিক 
রূপটির উপর রাখতে হবে এবং তা বুঝিয়ে দিতে হবে । তখন এটাই কাম্য যে, শিক্ষক 
নতুন বাক্যগঠনে শিশুর ক্রমবিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ 
করবেন । ক্ষুদ্রায়তন সরল বাক্য থেকে শুরু করে শেষের দিকে জটিল ও যৌগিক 
বাক্যগঠনরীতির দিকে অগ্রলর ছতে হবে। প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যাতে চিন্তার শৃঙ্খলাটি 
ঠিকমত বজায় থাকে তার দিকেই অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ গগ্ের এটাই 
বড় গুধ। হ্ুন্দর শব্দ ব্যবহারে কোথায় ও কিভাবে ভাষার মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি 
হচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে পরোক্ষভাবে । তাছাড়। নির্দিষ্ট ভাষার 
বিশিষ্ট বাগধারার সাহাষ্যেই তার নিজস্ব ধর্মটিকে বজায় রাখ! সম্ভব হয়। কিছুদিন 
চর্চার পর ভাষার উপর শিক্ষার্থীর কিছুট! দখল হুলে অনুরূপ ভঙ্গীতে ভাষ! ব্যবহারে 
শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে। পরিচিত শবের সাহায্যে বাক্যগঠন, স্বল্প দৈর্ধের 
রচনার মধ্যে অভিজ্ঞতার পরিবেশন, গল্প বলা, বিবরণী প্রস্তত প্রভৃতি প্রাথমিক 

ভাষাশিক্ষার কার্যকরী উপাদান। 

বিদ্যালয়ে উচ্চ ও উচ্চতর পধায়ে বাংল। গন্ের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যগুলি 
সংক্ষেপে স্জ্জাকারে বিবুত কর! হল ₹_- 

(১) বাংল! গছ্ের বিশিষ্ট ভঙ্গী ও রীতির সঙ্গে এবং তার বনুমুখিত। বিষয়ে 
শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন। 

(২) শব্ববৈচিজ্ঞ ও শব্দ সন্নিবেশকৌশল এবং অলঙ্কার বিচারের মধ্য দিয়ে 

ব্যাকবণেব প্রযুক্তির বিষয় ব্যবহারিক ভঙ্গীতে আয়ত্ত করা। লক্ষ্যণীয় বাগ বৈশিষ্ট্যের 
ধারার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন। 

(৩) ব্যাকবণের প্রয়োগতিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে ভাষার শৃঙ্খলার তত্বটি 
অধিগত কর! এবং শিয়ম পালনেব সত্যকে ত্বাভাবিক মনোগত সতো পরিণত কর1। 

(৪) ভাষ! যে একই সময়ে চিন্তা ও ভাবের বাছন-_এই সত্য সম্পর্কে অবহিত 
হওয়।। 

(৫) গছ্ের সাহিত্য সৌন্দর্যের মর্মোদঘাটন এবং কিভাবে তা গ্রহণ করতে হয় 
তার কৌশলটির উপস্থাপন ও প্রয়োগ । 

(৬) বাংল! সাহিত্যের উন্নতমানের লেখকগণের রচনার বিশেষত্ব অন্থধাবন এবং 
বিশিষ্ট লেখকের বিশেষ রচনার দিকে মন ও ওঁৎস্থক্যের পরিচালন । 

(৭) বাংল৷ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিষ্া, ভালবাস! ও শ্রদ্ধার মনোভাব স্ৃষ্টি। 
(৮) ব্যক্তিগত সাছিত্য-প্রীতির উদ্মেষ াধন এবং স্বন্র্ভর হয়ে পরিণত বয়সে 

শিক্ষার্থী যাতে বাংল! সাছিত্যের রসাম্বাদনে উন্মুখ হয়--সে বিষয়ে মানসিক জাগরণ। 
হব সময়ে যাতে অধিক বিষয় আয়ত্ত কর! যায়--সে বিষয়ে যোগ্যতা মুখ প্রস্তুতি ৷ 



৩৬ বাংল! ভাব! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(৯) সর্বোপরি মাতৃভাষা! ও সাহিত্য চর্চার পথ ধরে বিশ্বসাহিত্যের রাজদরবারে 
উপনীত হবার যোগ্যতা অর্জন। 

গন পাঠনের এইসব লক্ষ্যে উপনীত হুবার জন্তই বিষ্ভালয়ের জন্য নির্দিষ্টরবাংল। 
পাঠ্য পুস্তকে বিবিধধমী রচনাবলী সংকলিত হয়। ছোটগল্প, উপন্যাসের অংশ, ভ্রমণ 
কাহিনীর অংশ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবন্ধ, হালকা রম্যরচনা, নীতি- 
বিষয়ক গল্প ব! রচনা প্রভৃতি সাধারণত পাঠ্যতালিকাতৃক্ত হয়। বিখ্যাত লেখকের 
রচনা! সংকলনের সময় প্রধানতঃ তার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্রচনার বা! রচনাংশের প্রতি 
গুরুত্ব দেওয়া হুয়। বাংল! গছ্যের পাঠদান পদ্ধতির আলোচনার সমগ্র বিষয়টিকে আমরা 
ছুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করতে পারি-_ 

(১) ভাষ।_গঠন, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ের দ্দিক-__ 
€২) সাহিত্য _রসসৌন্দর্য উদ্্ঘাটনের দ্িক-_- 
প্রথমতঃ, আমরা ভাষাব বিষয়টিই আলোচন! করব। ভাষা সাহিত্যের আশ্রয় বা 

আধার বলেই--তার যাস্ত্রিকতার দিকটি পূর্বে আয়ত্ত করে আমাদের ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতার কাছে শ্বাভাবিক করে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর মনকে 
বিষয়জান আয্বত্ত করা ও সাহিত্যরসের আসম্বাদনের অভিমুখী করে তুলতে হুবে। 
গপ্ঘপাঠের রীতি এমন হবে-_-যার সাহায্যে শিক্ষার্থী ভাষার আঙ্গিকগত বিশুদ্ধি 
অর্জন করতে সক্ষম হয়। পাঠের পর কথ্যভঙ্গী বা লেখার মধ্যে যখন সে মূল 
বিষয়টি পুনরায় পরিবেশন করবে তখন সে যেন ব্যাকরণের নুত্রগুলি মনে না রেখেও 
শুদ্ধ ভাষারূপ প্রয়োগ করতে পারে 1 পাঠের উপস্থাপন! স্তরে সমগ্র পাঠকে কয়েকটি 
নির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত কর! হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি বিভাগেব উপব প্রশ্নাবলী ব্যবহারের 
যে রীতি আছে-ত৷ প্রধানতঃ ছুটি উদ্দেশ্ত সাধন করে--একটি হ'ল বিষয়চর্চ/ ও 
উপলব্ধি এবং অপরটি হ+ল, উত্তরদান প্রসঙ্গে ভাষার কাবারূপটির উপর অধিকার স্থাপন। 
আলোচনার সময় প্রশ্নেব উত্তর দিতে গিয়ে ছাক্জগণ নিজের শবভাগ্ডাব থেকে নতুন শব্দ 
ব্যবচ্ছার ক'রে শু্বরূপে উত্তর দিচ্ছে কিনা! তা দেখতে হবে। পাঠগ্রন্থ মধ্যস্থ ছোটগল্প, 
উপন্যাসের অংশ বা ভ্রমণ কাহিনীর রচনাশৈলী প্রাপ্ল হওয়ায় ত1 মর্মোপলন্ধি কর! 
বেশ সহজসাধ্য। কিন্তু, এসবের [২6:০0 ব! পুনঃপ্রকাশ সেই পরিমাণে সহজ 

নয়। ছাত্রদের এই অন্থবিধাকে দূর কবতে হুলে শিক্ষকের সক্রিয় ও সহামুভূতিপূর্ণ 
সহযোগিত প্রয়োজন । ছাত্রদের কোন বিষয়ে লেখা ও বল! ছুটোরই সমান গুরুত্থ 
আছে। নুষ্ঠ প্রকাশদক্ষতা অর্জন তাই গগ্যপাঠনার অপরিহার্য উদ্দেশ্ট এবং যথোপযুক্ত 
ভাষা! আয়তীকরণের সাহাযষ্যেই এই লক্ষ্যে উপস্থিত হুওয়! যায়। ভাষাচর্চায় 
ব্যাকরণের আলোচনাও অপ্রতিরোধ্য । তবে গগ্কের বা কবিতার আলোচনায় কোন 

জটিল ব্যাকরণ হুত্রের দীর্ঘ আলোচনার অবতারণার পরিবর্তে কেবলমান্ত্র প্রাসঙ্গিক 
প্রয়্োগমূলক আলোচন! করতে হবে এবং কোন গুণে ভাষা সাহিত্য-গুণান্থত হয়েছে 
তার আলোচন!। করাও প্রষ্ঠোজন। অর্থাৎ অলংকার পদবিষ্যাস রীতি, পদ পরিবর্তনের 

নিয়ম ও ধ্বনিতত্বের আলোচনা কখনও কখনও খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হুয়। 



বাংল! গঞ্চ £ পাঠন পদ্ধতি ৩৭ 

এবার সাহিত্য প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচন| কর! যাক। গগ্সাহিত্য পাঠের শেষ 
লক্ষ্য হল-_রস সঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে বিষয়ের অর্থগৌরব, রসমাধুর্য ও শিল্প সৌন্দর্য 
উপভোগ কর! এবং সর্বোপরি ছান্ত্রে মধ্যে এক সাহিত্য রুচির স্থাষ্ট ও সাহিত্যবোধের 
উন্মেষ সাধন। এই লক্ষ্যলাধনে নিয়লিখিত প্থাগুলি অন্নুদরণ করা আবশ্তক-_ 

(১) শিক্ষার্থীর মনকে পাঠাভিমুখী ( 1005910 ) করার সময় সাহিত্যিকের 
একটি ছবি ব! মূল উৎস গ্রন্থটির উপস্থাপন! প্রয়োজন। (২) মুল বিষয় আলোচনার 
সময় তার অন্ত সমধমা রচন! বা অপর কোন স্বদেশী বা বিদেশী লেখকের রচনার 
তুলনামূলক সংস্থাপন । (৩/। নীরব পাঠের সাহায্যে লেখার রসাম্বাদন ও ধারণা 
সৃষ্টিতে সাহায্য করা । (৪) শিক্ষককে আদর্শ পাঠের দ্বাব! বিষয়টিকে মনোজ্ঞ করে 
তুলতে হবে এবং অত্যস্তরস্থ ভাবকে পরিস্ফুট করতে হবে। (৫ সাহিত্যিকের 
রচনার বিশিষ্টতা শ্িরুপণ। (৬) প্রান্তিক আলোচনার সাহায্যে সম্পূর্ণতা বিধান ও 
কেন্ত্রীকরণ। (৭) পাঠগানকালে শিক্ষক মনোবিজ্ঞানসম্মত এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন 

করবেন, যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেই পাঠে আগ্রহী হবে এবং আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে 

গছ্যাংশের মর্ম ও রলগ্রহণে সমর্থ হবে। 



ভ্রুতপ৯ন্ন-পুত্ভব্চ ৪ 
1 পাঠন পদ্ধতি 

বিদ্যালয়ে বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের জন্ত নির্টিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যন্ুচী আছে। 
ভাষার গন্য ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের জন্য গগ্চ ও কবিতার সংকলনগ্রন্থ নির্বাচিত 
হয়। এসব পুস্তক ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার বিস্তৃত ও পুঙ্বান্থপুঙ্ঘ আলোচনার উদ্দেস্তে 

চয়িত হুয়। কিন্তু, কেবলমাত্র এগুলির পঠন-পাঠনের সাহায্যেই সঠিক লক্ষ্যে পৌছান 
যায় না। পরীক্ষাকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্ট এসবের দ্বারা সাধিত হতে 
পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, উত্তর জীবনে সাহিত্যপাঠ বা অন্ঠবিধ 
উদ্দেশ্টমূলক পাঠ ঘথা-_সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র পাঠ প্রভৃতি এবং ব্যক্তি-রুচি অন্থসারে 
নির্বাচিত সাহিত্য গ্রন্থ পাঠে অন্যবিধ ভঙগী ও রীতি অনুস্থত হুয়। জীবনের কর্মব্যস্ততার 
মধ্যে ব্যক্তিগত সাংস্কতিক তৃষণ নিবারণের প্রয়োজন অবশ্তই দেখ! দেয়। পাঠের 
দ্বিবিধ উদ্দেশ্তের একদিকে থাকে জ্ঞানান্ুশীলন, অপরদিকে থাকে সাছিত্যরস-আম্বাদন। 

বিদ্ভালয়কেন্ত্রিক পাঠধারার চর্চায় মানুষের মনে কেবলমাত্র উত্তর জীবনপর্বের উন্মেষ স্যরটি 
গঠিত হয়। মানুষের অনন্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসপিপাস! নিবারণের জন্য তাই কর্মব্যত্ততার 
স্বল্প অবকাশের মধ্যে অধিক সংখ্যক গ্রন্থপাঠ অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের ভ্রুতপঠন 
পুস্তকের সাহায্যে আমর! তার একটা প্রস্ততিপর্ব রচনা করতে পারি । 

স্ৃতীক্ষ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখ। গেছে বিদ্যালয়ের সাহিত্য সংকলনগুলি 

যথার্থ রসনিষ্পত্তির সাধনায় সফল হতে সাহায্য করতে পারে না। প্রসারিত কৌতুহল 

নিয়ে সাহিত্যজগতে বিচবণ করতে গেলে তাই চাই অন্যবিধ সাহিত্যগ্রস্থ এবং দ্রুত 
নীরব পঠনের দ্বারা আমর! ছাত্রপমাজকে সেই ইন্সিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে চাই। যে 

পদ্ধতি অনুনরণে'উত্তরজীবনে পাঠে আগ্রহ জন্মে, এখানে যেন তারই প্রস্তুতি চলতে 

থাকে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে কখনও এক বা একাধিক সাহিত্যপুস্তক 

দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে পঞ্চম ও ষ্ঠ শ্রেণীর জন্ত 

একখানি এবং সপ্তম ও পরবর্তী শ্রেণীর জন্য একাধিক সাহিত্য পুস্তক দ্রুতপঠনের জন্য 

নির্দিই থাকে। অল্প সময় ব্যয়ে অনেকখানি লিখিত বিষয় পাট ও তার মর্মোপলন্ধি 

করা এবং সাহিত্যের বিস্তৃত দিগন্তের দিকে অগ্রসর হওয়াই দ্রুতপঠন গ্রস্থপাঠের প্রকৃত 
বা মুখ্য উদ্দেশ্ত। এই সঙ্গে থাকে বিবিধ রচনাতঙ্গীর'সঙ্গে পরিচয় সাধনের মত গৌণ 
উদ্দেশ্ত। মূল সাহিত্য সংকলন গ্রন্থ পাঠের সময় ছাত্রমনে যে সাহিত্য জিজ্ঞাসার 
উদ্ভব হয় সাহিত্য ও সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে__এখানে যেন তারই পরিপুর্তি 
সাধিত হয়। তাই দ্রেসপঠনের ব্যবস্থাকে লাহিত্য পাঠনার এক পরিপুরুক 
পদ্ধতির অনুসরণ বল যেতে পারে। 

নীরব গঠন একটি জটিল ও অনুশীলন সাপেক্ষ গ্রক্রিয়। আকাঙ্খিত পাঠ দ্রুতি অর্জন 
দীর্ঘ সময়ের সাধনার ফল। ব্যক্তিবিশেষে এই কৃতকার্ধতার পরিমাণ ও মান সমান নয়। 



ভ্রুতপঠন পুস্তক পাঠন পদ্ধতি ৩৯ 

তবুও বয়স্ক-জীবনে এই পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্টিক হওয়ায় সকলকেই অনুরূপ যোগ্যত! 
অর্জনে সচেষ্ট হতে হয় । সরব পাঠের যাস্ত্রিকত। ও অপরের অস্থ্বিধা সৃষ্টির বিষয় দক্ষ নীরব 
পাঠের দ্বারা অতিক্রম কর! সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ে ক্রুতপঠনের স্থান তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 

ভ্রতপঠন পুস্তকের বিশেষ চরিব্র ও শিক্ষার লক্ষ্যের কথা ম্মরণ রাখলে এব পথক 
পান পদ্ধতির কথাও ভাবতে হয়। সাধারণ ও প্রচলিত ক্ষেত্রে গ্য শিক্ষাদদানে 

মামূলী পদ্ধতি অন্ুহ্থত হয়। কিন্তু দ্রতপঠনের বিষয়টির গুরুত্বের কথা চিন্তা কবলে 
এই গতান্থগতিক বীতির অশ্ুসরণকে সমর্থন কবা যায় না। এর উদ্দেশ্য ও যেমন ভিন্ন, 

তেমনি এর পাঠন পদ্ধতিও ভিন্ হওয়া উচিত। ক্রুতপ১নের ভন্য নিিষ্ট পুস্তকে 
কখনও কবিত। সংগ্রহ, গল্প সংগ্রহ, আবার কখনও বা উপন্তাসের সংক্ষিপ্ত রূপ আমর! 
দেখতে পাই। পুস্তকেব পাঠাবস্র ধরণ অনুযায়ী পাঠ-পদ্ধতি বিভিন্ন হবে। কবিত। 
সংকলনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কতৃক একবার সরব পাঠ এবং পরে ছান্রদের নীরব পাঠেব 
রীতি ষথার্থ ফলপ্রন্থ। কবিতা পাঠনার সময় মূলভাবটি ছাত্রগণ মমন্থধাবন করতে 
পেরেছে কিনা প্রপ্রেব সাহায্যে তা জেনে নিতে হবে । কঠিন শব্ধাদির কোন বিস্তৃত 
আলোচনা না করে কেবলমাত্র সেই সব শব্ষ ও শবগুচ্ছের আলোচনা অপরিহার্য 
যেগুলোর অর্থ না বুঝলে সমগ্রভাবে কবিতাটির মর্ম উপলব্ধিতে অস্থবিধা৷ দেখ! দেবে । 
এমন কোনও শব্ধ থাক! সম্ভব ধার কোন পৌরাণিক বা! এতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক 
তাৎপর্য 'আছে। এসব শবের ব্যাখ্যা শিক্ষক প্রথম সরব পাঠের সময় করে দেবেন। 
পা১শেষে মর্ম গ্রহণের জন্য শিক্ষক এমন ধরণের প্রশ্ন করবেন, যেগুলোব উত্তরে খুটিনাটি 
বিষয়ের আলোচনা দরকাব হবে না, কিন্তু মোটামুটি কবিতার ভাবনৃতির পরিস্ফুটনে 
সাহাষ্য কববে। এসব ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রশ্ন কব! নিশ্রয়োজন, কাবণ আমরা চাই 
দ্রুতপঠনের দ্বারা অল্প সময়েব মধ্যে অধিক বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়সাধন। ছোট 
প্রপ্নের দ্ব'র1 এই উদ্দেশ্টেব প্রতিবন্ধকতা! সাধিত হয়। 

ভ্রুতপটনে ছোটগল্প ব! সংক্ষেপিত উপন্যাস থাকলে তার সমগ্রতার িকে বেণী দুষ্ট 
দেওয়া প্রয়োজন। ছোটগল্লেব ভাবমৃতি অনেকটা! কবিতার মত এবং একটি খণ্ড 
সত্যের উপর আলোঁকপাতই ছোটগল্পের মৃলধর্ম। অবশ্ত একালের ছোটগন্ন এই লক্ষ্য 
থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে চি্ধগিত1 ও বিশ্লেষণ প্রাধান্তকেই অবলম্বন কবেছে। 
বর্তমানে ছোট গল্প তাই কগ্ছিনীপ্রধান নয়, চরিত্র গ্রধানও নয় + একান্তভাবে ভাবপ্রধান। 
তথাপি, 'একটা না! একট! বৈশিষ্ট ছোটগল্লে থাকবেই । এক্ষেত্রে স্ব্লসংখ্যক ইঙ্গিতময় 

প্রশ্নের সাহায্যে গল্পের মর্ধরহস্ত উদঘাটন এবং গল্পকারের বিশেষ মানঙ্গিকতার উপর 
আলোকদম্পতই যথার্থ কাম্য । রচনার কোন বিশিষ্ট ধার! গল্পকার অনুসরণ করেছেন 
এবং অন্য সমযুগীয় গল্পকারের সঙ্গে তার দৃষ্টিভীর পার্থকা কোথায় স্বপ্ন কথায় বেশ 
মুন্সীয়ানার সংঙ্গ সে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। সমশ্রেণীর সাহিতো 
তার স্থান কোথায় সে নির্দেশও দেওয়ু! যুক্তিযুক্ত । 

সংক্ষেপিত উপন্যাসের.মত বিস্তৃত আয়তন সমস্বিত রচনার ক্ষেত্রে একটি নিগিষ্ট সময়ে 

পঠিতব্য অংশটিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে (09%:) বিভক্ত করে নিলে পাঠ ও পাঠনার 



৪৩ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পক্ষে সুবিধা! হয়। কখনও বা পুর্বগ্রস্তুতি অঙ্ুলারে পঠিতব্য বিষয়ের মূল তাবগুলি 
স্থপ্্াকারে বোর্ডে লিখে দেওয়া যায়। ছাত্রগণ এর সাহায্য নিয়ে নীরব পাঠে অগ্রসর 

হলে, ঠিক কিভাবে পড়তে হুয় তা শিখতে পারবে । তবে এরপ পূর্ব নির্দিই পথ 
ধরে চলার বিপদ আছে। এতে স্বাধীন-পাঠের আনন্দলাভ ও বিচারশক্তি প্রয়োগের 
সুযোগ বিনষ্ট হয়। তাই উচ্চতব শ্রেণীতে উক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। 

অনেক সময় খ্যাতনামা! সাছিত্যিকদের রচনায় ব্যাখ্যাব উপযোগী অনেক সংখ্যক 
চমৎকার পংক্তি থাকে। রবীন্দ্রনাথের “রাক্তধি*, শরতচন্ত্রের "রামের স্থুমতি” বা 
পল্লী সমাজ", বিভৃতিভূষণের পথের পাচ।লী', বঙ্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দণ্চর 
প্রভৃতির নিবাচিত অংশ দ্রতপঠনের জন্য পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হলে দেখ! যাবে 
এমবের অনেক অংশই সবিশেষ আলোচনার যোগ্য । প্রাথমিক সংঙ্িপ্ত আলোচনার 
পর চগ়িত অংশ বা অংশগুলি ভাবসম্প্রসারণ বা ব্যাখ্যার জন্য নির্দেশিত হতে পারে। 
গৃহকাজের বিষয় হিসাবেও এগুলো! নির্বাচন কর! ঘায়। 

পকিশিষে একটি কথ! মনে বাখা বিশেষ প্রয়োজন । দ্রুতপঠন ও তাব চর্চা! সম্পর্কে 
প্রাচীনপন্থী শ্রিক্ষক সমাজের বিশেষ "শ্রদ্ধার মনোভাব নেই। বলা বাহুল্য, এই 
মানসিকতাব পরিবর্তন প্রয্মোজন। উত্তরজীবনে দ্রুত ও নীরব পঠনেব গুরুত্বের 
কথ! বিবেচনা করে বিগ্ভালয়েব পাঠ্যক্রমে দ্রুতপঠনের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করতে হবে 
এবং শিক্ষা! প্রাপ্ত আধুনিক মনোভাবা পন্ন শিক্ষকের হাতে বিষয়টির অনুশীলনের দায়িত্ 
দিতে হবে। এর অন্তাথা হলে, বিষয়টিকে শিক্ষাধারার অস্ততূক্ত করার সব তাৎপর্যই 
বিনষ্ট হবার সম্ভাবন|। 



৮ রচন| লিখন পদ্ধতি 

বাংল! রচন! বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তুক্ত বলেই তার শিক্ষার্দানের পদ্ধতির 
আলোচন1 একটি প্রাসঙ্গিক গ্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু, কোন বিষয়ের প্রকৃতি ও 
অবয়বের স্থুম্প্ট ধারণা ব্যতীত তার আলোচন! ও পদ্ধতির খিচার সম্ভব নয়। তাই 
প্রথমেই এ বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণ! গড়ে তোলা প্রয়োজন । 

এলচনা" কথাটি যে আমর! খুবই সাধারণভাবে ও হালকা ভাবে ব্যবহারে অত্যান্ত । 
তার কারণ বোধ করি এই যে, বিছ্যালর় ও মহাবিগ্যালয়ে নিণিষ্ট রচন! নামধারী পাঠা- 
পুস্তকগুলির অন্তনুক্ত রচনাগুলির একটা প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে সর্বদাই বর্তমান 
থাকে এবং দেই ধারণ! থেকে আমর! জানি যে, রচন! প্রধধানতঃ দু'রকমেব-__বস্তমূলক 
(০০1০০০৫৮৪ ) এবং ভাবপ্রধান (50016০01% )। তারপর এদের উপবিভাগও 
রয়েছে। কিন্ধ রচনার প্রকৃত সংজ্ঞাটি কি? 

ভাষাভঙ্গী হিসাবে গছ্ের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হওয়া রচনার বিকাশের 

ইতিহাসও খুব বেণী দিনের নয় । ধারে ধীরে এর উদ্নতিসাধন হয়েছে। তাই বেশ কিছু 
পৃধবর্তীকালের সমালোচকেরা রচন! বলতে ঘ! বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন__আমর! তার 
থেকে দূরে সরে এসে এক ব্যাপক ও ভিন্নধমী ধারণ! গড়ে তুলেছি। রচন! হিসাবে 
যেগ্ডলি সাহিত্য জগতে প্রচলিত ও পরিচিত--তাদের কতকগুলির উল্লেখ করলেই 
বোঝ] যাবে_-এ বিষয়ে এত মতপার্থক্যের কারণ কি? ইংরেজী সাহিত্যে 8200% 
ও 1,006 প্রতিনিধিস্থা নীয় চিন্তাবিদ ও প্রবন্ধকার। বেকনের রচনাগুলিকে কয়েক 

পৃষ্ঠাব্যাগী সংহত জ্ঞানভাগার বলে মনে হয়। লকের রচনাগুলিতে দার্শনিক তত 
ও মত ব! সিদ্ধান্তের ঘন সন্নিবিষ্ট রূপ দেখতে পাই । স্পেন্সারের রচনাগুলি বৃহদায়তন 
এবং সেগুলির প্রত্যেকটিকেই একটা ছোটখাট বই ছিসাবে দেখলে অন্যায় কর! হয় না। 
বাংল! সাহিত্যে উনবিংশ শতকের প্রধ্যাত মনীষীগণের প্রবন্ধগুলি প্রধানত চিন্তামূলক 
ও সংহত--একট! সিদ্ধান্তের বলিষ্ঠতাও সেখানে লক্ষ্য কর! যায়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 

আলোচনা, আর নেগুলির যুক্তি-নির্ভর বিঙ্লেষণ__-এই রচনাগুলির সাধারণ ধর্ম । বাংল! 
সাহিত্যে যথার্থ সাহিত্য গুণাম্বিত রচনা আর একটু পরবতা' কালের অর্থাৎ ১৮৭২-এ 
'বজদর্শনের পরবর্তীকালে দেখ! দিয়েছিল। ঘথার্থ সাহিত্য গুণাম্িত, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য- 
মণ্ডিত রচনার উন্মেষ ও উতৎকর্ষ-সাধন হয় বঙ্কিমচন্ত্রের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে। 

পূববর্তীকালে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং সামান্ত পরবর্তীকালে 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেশ সমাজপতি, রাজনারায়ণ বস্থ এবং আরও পরে প্রমথ 

চৌধুরী প্রমুখ সমালোচক সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব ঘটে। রসাত্মক ও জ্ঞানগত 
এই ছুই শ্রেণীর রচনার বিকাশ ও শ্রেষ্ট পরিণতি লক্ষ্য করি প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে । উনবিংশ শতকীয় সমালোচনার ধরণ কেমন ছিল-_তা৷ গ্েখতে 
পাওয়। যাবে কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সমালোচন! সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে এবং 



৪২ বাংল! ভাব! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত “সমালোচনা সাছিত)' গ্রন্থে। রচন। যে কত ভিন 
ধরণের হতে পারে তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন. হ'ল বস্কিমচন্দ্রের “কমলাকাস্তের দপ্তর 
“লোক-রহস্ত' ও “বিবিধ প্রবন্ধ' এবং রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্র প্রবন্ধ' “আধুনিক সাহিত্য 
প্রাচীন সাহিত); “সাহিত্যের পঞ্থে 'ছিন্নআবলী” ও পররতাকালের চিঠিপত্র এবং 
শাস্তিনিকেতন' (ছুই খণ্ড)। একই ব্যক্তির কলম থেকে বিষয়বস্ত ও মানপলিকতার 
বিভিন্নত। অন্ুলারে কত বিশিষ্ট প্ররৃতির রচন! র্ূপলাভ করেছে । বোঝাই যায় - এই 
সব লেখকগণ কখনও ব1 কবি-দার্শশিক ও গছ্যে রমত্রষ্টাী কখনও বা জ্ঞানগর্ত আলোচনায় 
তৎপর । কখনও বা এদের মধ্যে লক্ষ্য করি ব্যক্তি-হৃদয়কেন্দ্রিক তন্ময়তা, আবার 
কখনও ব1 জিজ্ঞান্থমনের সত্যে উপনীত হুবার বিতর্কবন্ল প্রচেষ্টা । এ যুগের দ্দিকপাল 

রচনাকাব শ্রীকুষার বন্দ্যোপধ্যোয় ভঃ স্থবোধ সেনগুপু, অন্নদাশঙ্কর রায়, মোহিতলাল 
মজুমদার, বুদ্ধদেব বন্ধ, প্রভৃতি কত রকমের রচনার মধ্যে তাদের রসসত্ত। ও জ্ঞানী 
ব্যক্তি-সত্তার আত্ম প্রকাশে তৎপর হুয়েছেন। এদের লেখায় যেমন বিষয়বন্তর বিভির্নত। 
আছে তেমন আছে রচনাভঙ্গীর পাথক্য ও নিজন্বতা। 

তাহলে আমবা রচনা! বলতে কি বুঝব এবং কোন ধারণাই ব। গড়ে তুলব? রচনার 
সার্বজনীন সংজ্ঞাটাই বা কি হবে? আজ থেকে বহু বছব আগে যখন রচন। সাহিত্য 

বিশেষ পবিণতি বা সমৃদ্ধিলাভ করে নি, তখন মহামনীধী জনসন রচনা! সম্পকে 
বলেছিলেন_-4&2 5558 15 ৪. 1090586 58115 ০0£ 005 10100) 20. 106801181, 

01001655060 08206, 000 ৪. 1260181: 2150. 0106]5 00107903101018.৮ স্পষ্টতঃ এ 
মস্তবোব মধো একট! বিরূপতা' ও অশ্ররদ্ধার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । অষ্টাদশ শতকের 
জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চাব যুগে অপরিণত গছ ভঙ্গীর সাহায্যে জ্ঞান চর্চার বিষক্সটিকে জনসন 
সম্ভবতঃ হালকাভাবে দেখেছিলেন । প্রবন্ধের মধ্যে জ্ঞানের বিষয়টিকে তাই তিনি চবিত 
চর্বন বলে মনে কবেছেন--যার অন্তপিহিত সত্যের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ না করে 
বিষয়গত উপস্থাপনার প্রতি প্রবন্ধকাবের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকত। কিন্তু তবুও এই প্রাচীন 

সংন্ঞাটিব মধ্যে একটি মৌলিক গভীর সত্য লুকিয়ে আছে, সেটি হচ্ছে 10056 581] ০৫ 
2070 যাকে আমবা পববতা অর্থাৎ আধুনিক যুগে “বাত্তিত্ব চিহ্নিত গল” বলতে অভান্ত 
হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে রচনা-সাহিতোব এটাই সবচেয়ে বড় লক্ষণ । জ্ঞানের বিষয 
কখনও তার সীমিত অবস্থানের গণ্তী অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না! এবং সাহিত্য- 

পদ্দবাচ্য হবে না--যতক্ষণ ন! সেখানে ব্যক্তির হৃদয়স্পর্শে তার মধ্যে এক সাহছিতি)ক 

উষ্ণতার সঞ্চার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ছে__ 
জ্ঞানের বিষয় একবার জানলেই তা পুবাতন হয়ে যায়__অপরপক্ষে হৃদয়ের বিষয় কখনও 
অভিনব হারিয়ে জীর্ণতা প্রাঞ্ধ হয় না। তাইজ্ঞানের বিষয় বচনার বিষয়ের সার্থক 
উপাদ্গান হয়ে ওঠে না, যদি না সেখানে বাক্তি-বিচারশীলত! একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের 
উদ্ভব খটিয়ে তার মধ্যে অভিনবস্তের সঞ্চার করে । জ্ঞাতব্য পৃথিবীট! আমাদের পঞ্চ- 
জ্ঞানেন্্িয়ের সামনে তার পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছে, কিন্তু যতক্ষণ ন! সেটির 
উপর ব্যক্তি-দৃষ্টির বিশেষ আলে! পড়ে তাকে দৃশ্ঠমান করে তুলছে ততক্ষণ পর্বস্ত তা 



রচন। লিখন পদ্ধতি ৪৩ 

'সহদয়-হৃদয়সংবাদী' হয়ে উঠছে না অর্থাৎ সাহিত্যে রূপাস্তরিত হচ্ছে লা। রচনার 
বৈশিষ্ট্য নিরূপণে আমাদের এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে । একজন রসিকের বিচারে 
বিষয়টি এরূপ £-_ 

“সাধারণভাবে বলিতে গেলে জগতে এবং জীবনে এ্রমন কোন বিষয় নাই 
যাহা লইয়! রচনা! সাহিত্য গড়িয়। উঠিতে না পারে; কিন্তু ভাল রচন! 
সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবনের সঞ্চয়-_-যাহাকে আমর! বলি 
তাহার অভিজ্ঞত! ও প্রজ্ঞা। রচনার শ্রেঠ উপাদান সুখ-ছুঃখ-আশ! 
শিরাশায় ভরা জীবনের বন বিচিত্র রহস্তময় স্বৃতি। জীবনের অভিজ্ঞতাকে 
আমরা রউীন করিয়া চিত্রিত কবি আমাদের কল্পন1 ছ্বার।-_ প্রজ্ঞার প্রাখধ্যকে 

কমনীয় করিয়া লই হাসির স্গিগ্ধত! দ্বারা-সমালোচনাকে সরদ করিয়া তলি 
সহান্ভৃতিতে । এই অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সহিত কল্পনা, ভাম্ত এবং 
সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়। আমাদের রচনা হইয়া ওসে পরম আম্বাছা। 
কিন্তু এই সকল উপাদানের ভিতরে থাক! চাই একট! হৃদয়ের সারলা-__ 
একটা আস্তরিকত1। রচন! যেখানে খাটি সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে, 
সেখানে সাধারণতঃ বিষয়ের সহিত লেখকের একট! গভীর তন্মক্নত! রহিফ্াছে ; 
লেখকের যে আত্মপ্রকাশ তাহা এই তন্ময়তার ভিতর দিয়া। লিরিক 
ধর্মাক্রাস্ত বলিয়। রচনার আয়তন স্বভাবতই হুল্পপরিসর হয়। রচন! 
সাহিত্যের মধো তাই পরিধির একট! পরিমিতি রহিয়াছে । রচনা সাহিতোর 
কাজ নিকটতম বন্ধুর মত হৃদয়ের কোমল গভীর নিভৃত কোণটিকে পাঠকের 
নিকট একান্ত অসংকোচে উনুক্ত করিয়া ধর! ।” 

এতক্ষণের আলোচনার একটা সহজবোধ্য সংক্ষিপ্তসার গ্রস্ত কর! যেতে পারে। 
(১) যেকোন বিষয় নিয়েই রচন! লেখ! ঘেতে পারে । এর সার্থকতা নির্ভর করবে 

লেখকের রূপায়ণ দক্ষতার উপর । 

(২) ভাবের বিষয় এবং জ্ঞানের বিষয়__উভয়ই লেখার উপকরণ---হদিও সমধমী 
নয়, তবুও এই ছুই জাতীয় বিষয় অবলম্বনেই অলংখা সাহিতা, রচনা "ও প্রবন্ধ 
রচিত হয়েছে। 

(৩) বস্তুকে ব্যক্তি-হদয় অন্ুতব সাপেক্ষ করে তোলাই প্রধান শ্ল্পদক্ষতা। একাজে 

ঘিনি ব্যর্থ হন স্টার লেখ! কেবলমাত্র বস্ত ব! ঘটনাব উপস্থাপন! মাত্র হয়। 
(৪) রচনাশৈলীর মধ্যে যে ধর্মটি প্রকাশিত হয় - তা মূলতঃ লেখকের নিজস্ব 

জীবনদৃষ্টর শিল্পাত্মক প্রতিফলন। টশলীর অতিনবস্থ বিষয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম 
ক'রে রমিকজনের হাদয়গ্রাহা হয়ে ওঠে । 

(৫) লেখকের বিষয়গত ধারণ! স্থাম্পষ্ট হ'লে রচনাটি সল্প পরিসরের মধো একটি 
বিশিষ্ট ভাবরূপ লাভ করে। ভাবপ্রক'শে সংহতি ও শৃঙ্খল! তাই ভাল রচনার 
লক্ষ্যণীয় গুণ। রচনাকে যেখানে জনলন ৭০০১০ ৪৪115 0 01110 বলেছেন-_ 

সেখানে বুঝতে হবে তিনি শিল্পীমনের এক জাতীয় হান্! ক্রীড়াশীলতার দিকেই ইঙ্গিত 
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করেছেন। লঘু মেঘধণ্ডের সঞ্চয়মানতার অন্থরূপ মানসিক গতিশীলতাও রচনা" 
সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । “কমলাকাস্তের দগ্তরে' আমর! এই লক্ষণটির প্রকাশ 
দেখতে পাই। 

(৬) জ্ঞানের বস্তকেও রসধর্মী করে প্রকাশ করাও একটি বিশেষ নৈপুণ্য সাপেক্ষ । 
আধুশিক বাংল! রচন! সাহিত্যে এই কাজটি সবচেয়ে উল্লেখষোগ্যভাবে সম্পন্ন করেছেন 
সৈয়দ মুজতব! আলী ও 'পবশ্ুরাম” | এদের বচনার বিষয়বস্তর কোন নির্দিষ্ই পরিসীমা 
নেই এবং এক অননৃকবণীয় ভঙ্গীতে কত না বিয়কে এক অচিন্তনীয় রসময়তার স্বরূপে 
প্রকাশ করেছেন। সকৌতুক সহায়ত! ও সর্বগ্রাসী সংস্কৃতিচেতনা এদের রচনাগুলিকে 
উদদাব মাধূর্য নিষিক্ত করেছে। 

(৭) সহামুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও সংবেদনশীল চিত্তের উপস্থিতি রচনাকে এক কালোততীর্ণ 
মহিমা দান করে। হৃদয়ের নিপ্ধ প্রলেপ যেখানে পড়ে না সেখানে বস্ত বস্তই 
থেকে যায়। 

রচনাব এই দীর্ঘ আলে।চনায় প্রধানতঃ সৃষ্টিধ্মী, রসসাহিত্য বপেই আমরা একে 
চিহ্নিত কবেছি। বিদ্যালয় ও কলেজ নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে রচন! বলতে আর এক শ্রেণীর 
লেখাকে বোঝান হয়েছে-_ যেগুলি ধর্মের দ্রিক থেকে বস্তমুখী ও চিস্তামূলক। এগুলিকে 
“রচনা” না বলে পপ্রবন্ধ' বলাই সঙ্গত। কারণ রচনা কথাটির মধ্যে সৌনাধ-হৃষ্টি 
ব। হ্ছজনণীল মনোময়তার চরিত্র-চিহ্ন ব্যঞ্জনালাভ করেছে । রচনার মধ্যে যেন এক 
সরসতার আভাস আছে। অপরপক্ষে প্রবন্ধ ব! নিবন্ধ কথ! ছুটি সমার্থক এবং এদ্েব 
বুৎপত্তি ও আভিধানিক অর্থ বিচার করলে রচনার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থকাটি যথেষ্ট 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুক্তিসমন্থিত কোন বিষয়কেন্দ্রিক সংঘত ও গিদ্ধান্তপ্রধান রচনাই 
£প্রবন্ধ বা নিবন্ধ' নামের উপযুক্ত । এখানে বস্ত, জ্ঞান, তত্ব, চিস্তা, মতপ্রতিষ্ঠাই 
প্রাধান্তলাভ করে। অতএব নিবন্ধের মধ্যে আমর! সাধারণতঃ সহদয়তার ও সরসতার 
সন্ধান করি না_করলেও সে প্রত্যাণ! কদাচিৎ পূর্ণ হয়-_ঘেমন “কমলাকান্তের দগ্তর' 
জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক তন্বগ্রস্থ হয়েও এক অদ্বিতীয় সরস রচনা । যেকোন দেশের সাহিত্যেব 

ইতিহাসেই এমন একট! রচনা! সুছুর্লত। 
প্রবন্ধ ও রচনার এই স্পষ্ট বিভাগটি মেনে নিয়েই আমর! বিদ্যালয়ে এদের 

আন্ঠানিক চর্চার পদ্ধতির বিষয়টি আলোচন!। করব। প্রথমে রচন! পুস্তকে নানাজাতীয় 
প্রবন্ধের প্রভৃত'সংখ্যক উপস্থিতি চোখে পড়ে । প্রবন্ধগুলিকে আবার বিষয়বস্তর বিভিন্নত 
অনুসারে নান শ্রেণীতে তাগ কর! ধায়-_রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতি বিষয়ক এবং 
বিজ্ঞান-ভিত্তিক। এদের সবগুলিই তখ্য কিংবা! তন্বমূলক। একট! নিদিষ্ট সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়াই এরই সব যুক্তিবন্থল রচনার লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ 'যুদ্ধ ও শাস্তি 
“বিজ্ঞান-আশীর্বাদ না অভিশাপ" শীর্ষক প্রবন্ধ ছুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবাদপত্র 
ও সাময়িকপন্ত্র পাঠের সামান্ততম অভ্যাস থাকলেই উপরোক্ত রচন! ছুটির সকল তথ্য ও 
বক্তব্য জানা যাসে। অন্সন্ধিৎস্থ পাঠকের পক্ষে সেগুলির কিছু ন! কিছু সংগ্রহ করে 
রাখা খুবই স্বাভাবিক । এলব ঘগি নাও ঘটে, তবে এ বিষয়ে প্রকাশিত অসংখ্য 
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পুত্ভকের মধ্যে দু-একখান। বিদ্যালয় পাঠাগারে পাওয়া যাধে বলেই আশা কর! 

যায়। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত পূর্বেই ঘোষিত €লে, তথ্য সংগ্রহে কোন অন্বিধা দেখ! 
দেওয়ার কথ! নয়। শিক্ষক মহাশয় নিজেও কিছুট। প্রস্তুত থাকলে আন্রষ্ঠানিক তথ্য 
প্রবন্ধরচনার পূর্বেই ছাত্রদের কাছে স্থত্রাকারে পরিবেশন করতে পারেন। বিকল্প পদ্ধতি 
হিসাবে এটি খারাপ নয়। তবে, স্তর পরিবেশন করতে গিয়ে প্রবন্ধটিকে একেবারে 
একটি নি্দি্ই ছকের মধ্যে বেঁধে দেওয়া যে অনেকখানি ক্ষতিকর সে শ্ষিয়েও অবহিত 

ও সতর্ক থাকতে হবে । এব ফলে প্রবন্ধ রচন'র স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তির বিচারশীলত! 
কুন হয়। একটি প্রবন্ধে সূল বক্তব্য কি হবে তা! নির্ভর করবে রচয়িতার দুষ্টিভলীর 
উপর । কিছুসংখাক তথ্য থাকে সত্যের মতই সর্বজনগ্রাহ্া। কিন্তু, কিছু তথ্যকে আবার 

প্রবন্ধকারের বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার কর! যায় এবং সেটি নির্ভর করে প্রবন্ধকারের 
প্রতিপাদদনযোগ্য বক্তব্যের উপর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ রচন'র সময় 

অনেক ক্ষেত্রে সমজাতীয় বা একই তথ্যের ভিত্তিতে পরম্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়! ঘায়। প্রবন্ধকারের স্বাধীনতা থাকলে তার বিশিষ্ট মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত 
হবার সুযোগ ঘটে। 

তথ্যমূলক প্রবন্ধে তথাই প্রধান বলে তার ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ব করতে 
হবে। বিশেষত ব্যক্কি-জীবলী লেখার সময় তথ্যের ষাার্থ্য সম্পর্কে স্থন্শ্চিত হতে 
গেলে একাধিক উংস-গ্রন্থ পাঠ কর! অপরিহাধ হয়ে পড়ে। সবশেষে, অপর কিছু 
আনুষ্ঠানিক তথ্যের সাহায্যে কোন একটি তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে হষ। 
চিন্তামূলক প্রবন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার সাহাঘ্যে একটিমাত্র স্থিব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার 
প্রবণত। লক্ষ্য কর! ঘায়। প্রবন্ধকারকে যেন পরোক্ষভাবে বলা হুচ্ছে--তাকে যে কোন 
একটি পক্ষ অবলঘ্বন ক'রে একটি মান্ত্র স্থির মতবাদ আকড়ে ধরতে তবে। জীবনে 

যেমন অনিবার্ধতা আছে, তেমনি তাকে অতিক্রম করার আসন্তবিক প্রগ্জাসও অছে। 
হয়ত এইসব প্রবন্ধে একট। মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আশ করে থ'কি। তবে 

লিদ্ধাস্ত ষখন বসন্ত ও ঘটনা-বিষ্লেষণ নির্ভর-তখন এই জাতীয় প্রবন্ধে প্রবন্ধকারকে কিছু 

তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োগ করতেই হবে এবং এসবের উপযুক্ত প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেই 
রচিত হবে সিদ্ধান্তের স্থদূর সৌধ । 

প্রবন্ধ রচনায় অনুশীলনের চরিত্র বুঝতে পারলে এটি কেন পাঠ্য ত:লিকার অস্তন্ক্ক 

করা হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা ষায়। বস্তবতঃ এর চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা চাই 

ছাত্রদের মানপিক রানু, হৃদয়ের প্রসারতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ হোক । এর ফলে 
তার৷ যুক্তি ও বিচারশীল৩া, প্রিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতা অর্জন করবে এবং চিন্তা 
ভাবনাকে লিখিত রূপদানে দক্ষতালাভ এবং সবোপরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হবে। 

এইসব লক্ষ্যের কথ। মনে রেখে প্রবন্ধের চারটি অপরিহাধ উপাঙ্ানের কথা এই ভাবে 
বল। যায়-_(১) প্রয়োজনীয় তথ্য-সমাহার (২) উজ্জল যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা (৩) সগল 

এবং খন্ড গ্রকাশময়তা যার মধ্যে সংশঙ্লান্বিত দ্বৈধভাব নেই এবং (৪) উদ্ধার মানাবক 

ৃষ্টিভনীর প্রকাশ-_যার প্রধান লক্ষ্য কল্যাণ চেতন ছাতজরাচিত প্রবন্ধের মধ্যে উক্ত 
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উপাদ্দান-সমৃদ্ধি পেতে হলে প্রভূত পূর্বপ্রস্তি প্রয়োজন । বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সাধনে 
ঘেমন বৌদ্ধিক যোগ্যতা! প্রয়োজন তেমনি বিষয়-সমৃদ্ধি ও সুষ্ঠ আলোচনায় প্রয়োজন 
যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যসংগ্রহ । শিক্ষকের কাজ হবে ছাক্রপ্দের প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস 

সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা! এবং তারপর তথ্য সংগ্রহে উৎসাহদ্দান। ধর! যাক 
বিগ্ভালয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে 'বাংল! দেশের মুক্তিসংগ্রা্' এই প্রবন্ধটি লিখতে দেওয়া 
হয়েছে; এখানে ছাত্রদের খুব সতর্কতার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে 

এবং তা ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে, তবেই রচন! সার্থক হবে । 
বহ্ছিমচন্দ্রের মতানুসারে বিষয়বস্তর চরিত্র অনুযায়ী তার ভাষ! নিরূপিত হবে। 

ঠিক কোন জাতীয় শব্ধ ব্যবহার করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে 
মতপাথক্য স্থষ্টি হবে না__এমন শব্দাবলীর বাবহারই বাঞ্ছনীয় । বিতর্ক স্থষ্টি হতে 
পাবে, এমন শব্দের ব্যবহার সধত্বে পরিহার করা কর্তব্য । রাজনৈতিক ও সাহিত্য- 
বিচাব বিষয়ক প্রবন্ধে এ রীতি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চপ! প্রয়োজন । প্রবন্ধ রচনার 
ভাষার আলোচন।য় সাধু ও চলিতেব প্রপ্নও স্বভাবতই উঠবে। সংক্ষেপে বল! যায় 
- ছাত্রগণ শ্বাভাবিকভাবে ষে জাতীয় ভাষ৷ ব্যবহাবে অভ্যন্ত--তাই প্রবন্ধ রচনায় 
ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমান বাংল! সমালোচনা-সাহিত্যের ভাষা এক সমৃদ্ধ চলিত 

বাংলা । অসংখ্য নতুন শব্দের উদ্ভব ও সার্থকতার সঙ্গে তার্দের ব্যবহারের ফলে এ 
কাজটি অনেক সহজ হয়ে এসেছে। তাই, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল 
মজুয্দাবেব অতি-এরশ্বর্শশালী গছ্যেব পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর গছ্যের মত সাদামাট! 
গ্ভও প্রচলিত আছে--যর্দিও নামে মাস তিনি সাধু-ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। 

আধুনিক চলিত বাংল! য' প্রায় সবত্র এবং লব উদ্দেশ্তেই ব্যবহৃত হচ্ছে _স্থপ্রচলনের 
ভিতর দিয়ে সে ভাষ। একা বশেষ শক্তিমত। লাভ করেছে । অতএব, এই তাষ৷ 
ব্যবহারে কোন বাধা নেই । এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রবন্ধের ভাব! আগ্যস্ত হয় 

সাধু অথব। চলিত ভাষ৷ হওয়া! চাই । ছুইয়ের সংমিশ্রণে গুরুচণ্ডালী দোষে সমগ্র প্রবন্ধটি 
দুষ্ট হতে পারে। 

অতঃপর বচনার বিষয় আলোচনা কর! যেতে পারে । রচনার টবশিষ্ট্য পূর্বেই 

নিপাত হয়েছে। এখন এর পদ্ধতির আলোচনায় আসা যাক। বলাবাহুল্য, 
রচনা ভাবাত্মক ও স্ষ্টমী হওয়। খুব অগ্পবয়ঞ্চ ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী নয়। কারণ, 

প্রকাশভঙ্গীর নিপুণতা এবং পরিণত মন-_ যা উন্নতমানের ভাবগ্রহণে সক্ষম-_-ত। 
পাওয়া ষাবে একটু পরিণত বয়সের ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই । তাই, নবম শ্রেণীর পূর্বে 
এই জাতীয় রচনা লিখনের জন্ত নিদিষ্ট হতে পারে না। এখন বিচাধ, ঠিক কোন 
ধরণের পদ্ধতি রচনার পক্ষে কলপ্রন্থ হতে পারে। রচনাব ধর্মগত স্বাতন্ত্রতার কথ 

মনে রাখলে, প্রথমেই ধে কথাট। বিবেচ্য ত1 হচ্ছে এর বিষয় ও রূপায়ণে রচনাকারের 

কিঞ্চিৎ বেশী শ্বাধীণত! প্রাপ্তি। শিক্ষক হিসাবে আমাদের সেকেলে দৃষ্টিতঙী হচ্ছে 
আমর! স্থযোগ পেলেই ছাত্রদের উপর নিজেদের সবকিছু চাপিয়ে দিতে চাই--এটা 
অনেকাংশে আমাদের ত্বতাবে পরিণত হুয়েছে। রচনার মূল্যায়ণে তাই শিক্ষককে 
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বেশ উদ্দার মতাবলম্বী হতে হবে এবং ছাত্রদের স্বাধীনতা বিষয়ে সহিষুট হতে হবে। 
উপযুক্ধ স্বাধীন আবহাওয়ার স্থষ্টি করলে কোন কিশোর ব! কিশোরীর পক্ষে স্বধীনভাবে 
একটি ভাল কবিতা গল্প বা রচনা লিখে ফেলা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপাব নয়। 
কিশোর নজরুল ছাত্র অবস্থায় যে ভাবে রচন1 ও মৌলিক কবিতা রচনা! করতেন-_তা 
বিষ্ভালয়ের সকল শিক্ষকের কাছে ছিল বিস্ময়ের বিষয় । আমাদের মনে হয়, মৌলিক 
ও স্বাধীনভাবে রচনা লিখনের স্থযোগ দিয়ে আমর! সহজেই ছাদের হুপ্ন প্রতিভার 
প্রকাশ ঘটাতে পারি এবং তার ক্রমোন্নতির সহায়ক হতে পারি। 

এজন্ত রচন| লিখনে মূলতঃ ছু'টি পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে--(১) স্বাধীনভাবে 
কোন কিছু লেখার নির্দেশ দান (২) নির্দেশিত বিষয়ের উপর কিছু লেখার সময় কোন 
রকমের বচন! সুত্র না! জেওয়া। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীর রচিত রচনার মৌলিক গুণগুলির 
জন্ত শিক্ষার্থীকে বিশেষ উৎসাহ দিতে হবে । রচনাটির প্রকৃত সৌন্দর্য অথব! বিশিষ্টতা 
কোথায়--তার কারণ নির্দেশ ক'রে অপর ছাত্রের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে হবে । 
উপঘুক্ত সাহিত্যিক প্রতিভাব আবিষ্কার কবাও সাছিত্য শিক্ষকেব একটি মহৎ কাজ। 

॥ ব্যাখা? ভাবসন্প্রলারণ ও ভাবসংক্ষেপ ॥ 

'রচনা শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে গ্রহ* করলে ব্যাখ্যা, ভাবার্থ ও তাবসম্প্রদারণ, 
পত্রলিখন, সারাংশ লিখন প্রভৃতি এর অস্ততুক্ত হয়। বিদ্যালয় জীবনে এগুলির গ্রুত্ 
এবং প্রয়োজন অবশ্থ শ্বীকার্য। বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য চর্চায় যে শুধু এগুলো! প্রয়োজন 
তাই নয়-_ইংরেছ্ী ভাষা ও সাহিতোও এগুলোৰ মৌল ধর্ম একই ভাবে অনুহ্ত হয়ে 
থাকে। স্পষ্টতঃ পাঠ্য বিষয়গুলির উপলব্ধি ও প্রকাশের মধ্যে সম্পূর্ণতা সাধনে 
এগুলি খুবই কাযকরী। এগুলির সম)ক চর্চার দ্বার সাহিত্যিক প্রকাশতঙ্গীব 
বিশিষ্টতার ও এঁঠিহবর সঙ্গে ছাত্রসমাজেব পরিচষ ঘনিষ্ঠতব হয়। সাহিত্যের ভাষার 
মধ্যে একট আপত-ছুরূহতা আছে কিন্তু সৌন্দর্যও লুকিয়ে থাকে তাবই অভ্যন্তরে | 
অলংকারের চাত্ৃষের মধ্যে, ভাবের গভীরতায় এবং মনের প্রপারতাব চমৎকাবিত্ব, 
্ষ্টধর্মর মনগ্ততার দ্বার! এগুসি চিহ্নিত। একটি ব্যাখ্যা বা ভাবসম্প্রসারণ তাই 
সাহত্যিকের সঙ্গে ছাত্রের ভাবপাধুজোব সযোগ এনে দেয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে 
দেখতে হবে যে ছাত্রদেব এসব বচনার অভ্যন্তরস্থ ভাবটি ঠিকমত প্রকাশিত হয়েছে 
কিনা__অগ্ত কোনরকম অর্থে পৌঁছালে প্রেখাটির আর কোন মূল্য থাকছে না ( যদিও 
কবিতাংশের ব্যাখায় এই মত ঠিক নয়)। তাছাড়া, ভাবের উপযোগী ভাষাও 

ব্যবহৃত হয়েছে কিন! ত| দেখাও শিক্ষকের কর্তব্য। উপযুক্ত ভাষাই ভাবের সঠিক 
বাহন। সাছিত্যে এই মিলন সাধনই প্রধান বিষয় । এরই ফলে রসনিষ্পত্তি। তাই 
ব্যাখ্যা ইত্যাণির ভাষাও হবে মনোজ, সাহিত্য-গুণান্বিত। 
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ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ বি্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অস্তভূন্ত। শিক্ষার্থার 
বয়স ও সামর্থ অনুযায়ী ব্যাকরণ আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে । কারণ, ভাষএ 

শিক্ষার জন্য যে এটি অপবিহ্বার্ষ যে বিষয়ে সকলে না হলেও অধিকাংশই একমত । 
একথ। সততা যে ব্যাকরণ স্থ্টির বহু পূর্ব হতেই ভাষার উৎপত্তি হয়েছে । বহুব্যবহাবে 
এবং যথেষ্ট বাবারে তার মধ্যে আবিলতা৷ দেখ! দিলে ভাষাব স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্য এমন 
কিছু সংখ/ক নিয়ম কানুন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেক-- যা সবাই যেনে চলবেন । 
সর্বজনগ্রাহহ ভাষাব এই নিয়মগুচ্ছকেই ব্যাকরণ বলা যেতে পাবে। ব্যাকরণের 
আবশ্যকতা ভাষার বিশ্তদ্ধি রক্ষা! কবার জন্য এবং ক্রমবর্ধমান চিত্রের ভাষাতা ত্বক 
ব্যাখ্যা দানও ব্য'করণের আর একটি কাজ। ভাষার প্রবহমানতার খাতিরেই 
ব্যাকরণেব প্রাচীন ও বহুকাল অন্থশ্থত নিয়ম কিছু পরিমাণে শিখিল করতে হুয়। একে 
সামঞ্জন্তবিধান বল! যেতে পাবে। সবশ্রেণীর ভাষ! ব্যবহারে ব্যাকবণেব শুত্রান্তপাবে 
নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করাট! যে অভিপ্রেত-সে সত্য মনে রেখেই ব্যাকরণেব সংজ্ঞা আমবা 
এইভাবে দিতে পারি -“যে বিগ্ভার দ্বার! কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাশাব গ্বরূপটি 
আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষায় পঠনে, লিখনে ও কথোপকথনে শুদরূপে তাহাব 

গ্রয়োগ করা যায় সেই বিছ্যাকেই সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে ।” লিখিত, কধিতভাষাব 
বিভিন্ন রূপের ব্যবহার বাস্তব জীবনে ও সাহিত্য জগতে বর্তমান। একই দেশে একটি 

ভাষা নান! রূপে ও ভঙ্গীতে কথিত হয়ে থাকে । লিখিত রূপের মধো ( কথাসাহিত্যে ) 
তার নঞ্জির থাকলেও, আদর্শ লিখনপদ্ধতিতে এবং শিক্ষিত রুচিবান ব্যক্তির 

কথোপকথনে ভাষায় একট। নির্দিষ্ট আদর্শ রূপই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তথাপি 
অঞ্চলবিশেষে ভাবায় রূপে পরিবর্তন ও বিকৃতি ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। 

কেন ব্যাকরণ পড়ানে। হবে 

ব্যাকরণের সংজ্ঞার মধ্যেই ব্যাকরণ পাঠের মৌল উদ্দেশ্টটি বিধত আছে। 'আমর! 
এমুগের মানুষেরা গ্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে ধরে শিয়েছি যে, ভাষা! থাকলেই তাব 
নিয়মক নুন অর্থাৎ ব্যাকরণ থাকবে । আর জনগণের মধ্যে নিজেদের মত করে ভাষা 
ব্যবহারের প্রবণতাও তেমশি শ্বাভাবিক। কিন্ত যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে দেশের 

সভ্যতা ও সংস্কৃত রক্ষার ভার তারা বিষয়টিকে সাধারণের হাতে ছেড়ে না দিয়ে ভাষার 
বিশুদ্ধ রক্ষায় জন্য যে তি নির্ধারণ করেন তাকেই আমর! ব্যাকরণ কলব। তাহলে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় জীবনগঠন-যার মধ্যে একট! সামগ্ীকতা৷ থাকবে, 
তবে তার একটি অপরিহ্থাধ উপাদান হবে ভাষাবিজ্ঞান। এই ভাষাবিজ্ঞান চর্চ। একা ধিক 



ভাবাতত্ব ও ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ৪৯ 

চাাকে অবলম্বন করে চলতে পারে । নেহেরুর ত্রিভাষা শ্বত্রান্তুসারে একটি ভারতীয় 

চাষা, মাতৃভাষা! ও যেকোন একটি সমুদ্ধ বিদেশী ভাষা-_-এই তিনটি ভাষার চর্চ! 
বদ্যালয় জীবনে কাম্য । মাতৃভাষার শিক্ষার বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেশী। মাতৃভাষ! ও 
[াহিত্য যদি মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম বলে বিবেচিত হয় তবে 
গার বিশুদ্ধ প্রয়োগের কথাটা! সব কিছুর আগে ভাবতে হবে । তাছাড়া অপর সকল 
শক্ষণীয় বিষয় যদি মাতৃভাষাকেন্দ্রিক হয় তবে ত 'এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। 

ভাষার বিশুদ্ধির সঙ্গে আসে সৌন্দধ্যময় আত্মপ্রকাশ । মানুষের স্বভাবের মধ্যেই 
ই সৌন্দর্চেতনা৷ এক শাশ্বত তৃষ্ণর আকারে বর্তমান। আর সেকারণেই ভাষা 
াহিত্য হয়ে ওঠে আমাদের অজ্ঞাতেই। স্বভাব কবিত্বের সঙ্গে যদি প্রতিভা 
নর্ভর সাহিত্যিক অন্ুশীলনটির কথা ম্মরণ করি, তবে ব্যবহারিক ব্যাকরণের প্রসজটি 
এসেই পড়ে । সাহিত্যিকগণ সাহিত্যহ্ষ্টির সময় ব্যাকরণখানি সামনে খুলে রাখেন না 
টকই। কিন্ত বিশুহ্ধ ও স্থুললিত ভাষারূপ যে তাদের মনন ও বোধের অঙ্গীভূত 
কথ! কে অস্বীকার করবেন? সাহিত্যিকের অনুভবকে, চিন্ত! ও মননকে যা বহন 

₹'রে তা হচ্ছে ভাষার এক শৃহ্খলিত রূপ যার মধ্যে শুদ্ধতা আছে, সৌন্র্যও আছে। 
চাছাড়া ব্যাকরণের অস্তর্গত ছন্দ ও অলংকারের আলোচনা ভাষায় গোপন সৌন্দর্য ও 
বনি মাধুরধ্যকে যেন আমাদের লামনে উদঘাটিত করে, যা! শেষ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে 
এক নব অন্ুভব-আলোকে উদ্ভাসিত করে। ভাষ৷ দেহুভিত্তিক ও সৌন্দর্য চেওনা- 

ম্পন্ন মানুষকে সাছিত্যপাঠে ষেন নতুনভাবে অন্থপ্রাণিত করে। সাহিত্য-পাঠের সমস্ব 
মামরা ষেন আরও সচেতনভাবে সৌন্দর্য আবিষ্ষারে যত্রবান হুই। 

ব্যাকরণ চর্চার দ্বার! মানসিক যুক্তিময়তা লাভ কর। যায় এবং সেই শক্তি শিক্ষার 
মন্ত বিভাগে সঞ্চরিত হয বলে আগে বিশ্বাস করা হ'ত । বিষয়টি “শিক্ষার সঞ্চারণ? ব1 
[181796০70৫6 1510 নামে খ্যাত । বর্তমানে এই তত্বটি পরিত্যক্ত । যাই 
হোক, ভাষার ব্যাকরণভিত্তিক চর্চার মধ্যে ষে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের একটা! 
মন্থকূল ক্ষেত্র রচিত হয়, সে সত্য অনম্বীকার্য। কারণ, ব্যাকরণ স্ষ্টির আদিতে একট! 
'বজ্ঞানিক মন বিশেষভাবে কাধকরী। ভাষার যে একটা শুদ্ধরূপে দিতে হবে ঘা 

'বজ্জানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই শুদ্ধ রূপটিকে সকলকে মানতে বাধ্য 
করতে হবে--এমন একটা প্রেরণা বর্তমান থাকার ফলেই ব্যাকরণের উৎপত্তি। 
মতএব, নান! প্রাকৃতিক ঘটনার বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের সাহায্যে আমর! ফেমন 
দ্দার্থবিহ্যা বা রসায়ণ শাস্ত্রের সুত্র গঠন করি-_-ব্যাকরণের সুক্ম গঠন অনুরূপ প্রক্রিয়ারই 
₹লশ্রুতি। যদিও একথ! স্বীকার্ধ যে, ভাষায় ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকেই। যাই 
হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভজী নিয়ে ভাষাচর্চার একট! স্থুনিশ্চিত ফললাভ এই হয় যে, 
বিন! বিচার বা! বিঙ্সেষণে কোন একট! সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা দূর হয়ে যায়। 

ভাষা একটি জীবনধর্মী ও জীবনভিত্তিক প্রক্রিয়ার ফল। ভাষা তাই মান্ষের 
বহু বিচির অভিজ্ঞতার প্রতীক । যুগে ষুগে জীবন-ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাষার মধ্যেও ঘে পরিবর্তনের সথচন! হুয়-ত। আমর! সবাই জানি। তাই ভাষাবিজ্ঞানের 

বাংল! ( পদ্ধতি )--৪ 



৫০ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

চর্চা করতে হুবে মানুষের বান্তবজীবন অর্থাৎ তার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, 
অর্থনীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই। ভালভাবে খোজ নিলে দেখ! যায় কোন উন্নত 
ভাষার শবভাগ্ডারের মধ্যে এবং ধ্বনি ও রূপ-পরিবর্তনের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের 
অনেক সত্য লুকিয়ে আছে। আচাধ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে 
বলেছেন-___ভাষায় জীবনধর্মী বৈচিত্র ও অনস্ত রহন্তের আকর্ষণই তাকে শেষ পর্য্যস্ত 
ভাষাবিজ্ঞানী করে তুলেছে। ব্যাকরণ তাই আমাদের জীবনের সঙ্গে ভাষার অঙ্গাঙ্গী 
যোগাযোগের সত্যকে পুনবায় অন্ুতব করতে সাহাষ্য করে শ্রবং মাতৃভাষ! চর্চায় 

বিজ্ঞানী স্থুলভ অনুনন্ধিংসাকে জাগ্রত করে। ভঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তীর 'ছাত্রদ্দের 
প্রতি সম্ভাষণ শীর্ষক রচনাংশে নৃতন নৃতন ভাষা-দিগন্ত উন্মোচনের কাজে ব্রতী হুবার 
জন্য ভাষাতাত্বিক স্থুলভ আহ্বান জানিয়েছেন । একালে লোকপাহিত্য সংস্কৃতির 

পুনরুদ্ধারের ঘে দেশব্যাপী প্রবণত। দেখা যাচ্ছে তার একটা কার্ধকরী পরোক্ষফল এই 
যে, এর ফলে বাংল! ভাষার ব্যাকরণের আয়তন আরও কিছুট! বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হছবে। এটি 
স্থখের বিষয় । কয়েক বছর আগে “দেশ' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বাংল! দেশের বিভিক্ন জেলাব 
আঞ্চলিক শবাবলী সংগ্রহের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। শবগুলি ছিল অভিধান 
বহ্ভূ্তি। এই আবেদনে সাড়া জেগেছিল স্থগ্রচুর। তাহলেও, মাঝপথে এই 
প্রচেষ্টার পবিসমাপ্তি ঘটে। দুঃখের বিষয় বাংল পৃর্থিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হওয়। 
সত্বেও, লোক প্রচলিত শব্দের বা অশ্লীল শব্দের এখনও পর্য্যস্ত কোন অভিধান রচিত 
হয় নি। সম্প্রতি শ্রীভক্তিপ্রমাদ মজিক মহাশয় দীর্ঘপালের গাধনর ফল স্বরূপ “অপরাধ 
জগতের ভাষা” নামে যে নতুন শব্ধকোষ প্রণয়ন কবেছেন-__ত1 অভিধানের জগতকে 
যথার্থ ই সমৃদ্ধ করল। এরকম একটা প্রবণতার স্থষ্টি হওয়াই মঙগলজনক। 

মাতৃভাষায় ব্যাকরণের চর্চার ভিতব দিয়ে যেমন মাতৃভাষায় যথার্থ রূপটি শিক্ষার্থার 
কাছে পরিষ্ফুট হয়-_-তেমনি তুলনামূলক ভাষাতত্ব চর্চার পথচিও তার্দের সামনে 
উন্মুক্ত হয়। আধুনিক পূর্ব-ভারতীয় ভাষ! হিসাবে বাংলার ব্যাকংণ ও অভিধানের 
অনুণীলনে তাই ;শ্বতঃই অর্থাৎ ভাষাতাত্বিক কারণে অপর পূর্বভাবতীয় ভাষার 
শবসম্পদ, তাব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাকরণের অপর নিয়মের আলোচন! এসে যায়। জীবনের 
ব্যাপ্তির ফলে পার্বতী অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে একটা পরিচিতিও গড়ে ওঠে, । মেদিনীপুর 
ও পুরুলিয়া, মালভূম ও সিংভূম এবং উত্তরবঙ্গের ভাষাভঙ্গী আলোচনায় সংশ্লি্ই অপর 
ভাবায় আলোচনার প্রসঙ্গও অপরিহার্য। তেমশি আবার 5$7)08স-এর আলোচনায় 
ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম এবং 9600816105 ও 10:11:01085-এর আলোচনায় 

সংস্কৃত ব্যাকরণের অবতারণ। অবশ্বস্তাবী। তাছাড়া বাংল! ব্যাকরণও বসল পরিমাণে 
স'স্কত ব্যাকরণের অন্থ্পারী। তাই অপর ভাবাভিজ্ত! ব্যাকরণ অনুশীলনের ষথার্থ 
সহায়ক । 

উন্নতমানের আত্মপ্রকাশকে শিক্ষার একটা লক্ষ্য বলে ধরলে ব্যাকরণের বিষয় 
পাঠঃক্রমের অস্তভূক্তি করতেই হুয়। কারণ, ব্যাকরণই আমাদের শব্দের ঘথার্থ ও 
নিপুণ ব্যবহার শিখতে সাহায্য করে ও সে বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে । এই জ্ঞানের 
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সঙ্গে সৌন্দ্ব-দৃষ্টি ও সাহিত্যিক প্রতিভা ও রুচি সংযুক্ত হলেই মহৎ সাহিত্য স্থাষ্ট হয়। 
বাংল। বাগধারাব সম্যক জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক ভাষা প্রয়োগকে আরও হুষ্ঠ ও 
পুণাঙ্গ এবং সরস করে তুলতে পার। আরও অধিক আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমরা 

বাকরণেব জ্ঞনকে ভিত্তি করে মাতৃভাষাকে প্রয়োগ করতে পারি এবং প্রয়োজনের 

ক্ষেত্রে তার বিঙ্লেষণও করতে পাবি। 

ব্যাকবণের অস্তভূক্ত ণত্ববিধি' “ষত্ববিধি “সক্ষি' ও 'সমালসের+ জ্ঞান আমাদের 
ভাবার অশ্ুদ্ধি থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে, এবং নাষাকে 'মাবও শ্রুতিমধুর 
করে। অধিকন্, বিভিন্ন সাহিত্যিকের বচন! কোন্ বিশিষ্ট গরপে আমাদেব কাছে 
আকর্ষণীয় ত। '্ামবা এইসব জ্ঞানেব সাহাষ্যেই াচাই করে দেখতে পাবি। 'মাজকাল 
সাহিত্য সমালোচনায় কোন সাঠহিত্যিক বিশেষ ধবণেব কোন শব্ধ বা! শব্দগ্ুচ্ছ কতবার ও 
কোন্ উদ্দোশ্ে ব্যবহার কবেছেন-_-তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। এব সাহায্যে 
সৌন্দর্যের অন্্রধাবন আপক্ষ। সৌন্দর্যের ব্যবচ্ছেণই যে অধিক পরিম'ণে সম্ভব-লেকথ! 
সত্য হলেও এতে সমালোচক ও পাঠকের ভাষাতাত্বিক কৌতুহণেব নিবৃন্তি হতে পারে। 
বানানে সাম্প্রতিককালে যে সর্বাত্মক্চ ব্যভিচাব লক্ষ্য কবা যাচ্ছে--ব্যাকরণ পাঠ ও 

অন্্রসবশে চহম ম্বশীহাই যে তাব সবচেষে বড় কারণ-সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই । 

শিক্ষার কোন স্তর থেকে ব্যাকরণ প্রবতিত হবে ? 3- 

ব্যাকরণ শিক্ষা স্তবকে মামবা ছুটি ভাগে ভাগ কবতে পাবি--(১) ব্যাকরণেব 
পরোক্ষ রূপাণ ও অন্ু্থতি এবং (২) চ'তাক্ষভাবে ব্যাকবাণর নিষ্ম "ন্ুশীলন। 

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আমরা আহ্ু্ানিকভালে ব্যাকবণ পুস্তক বাবচ্ঠাব করব না অর্থাৎ 

সেখানে শিক্ষক ম্ছাশম পবোক্ষভাবে পিখন এ কথনেব অস্তুখি। দখ কবুবন্ধ এবুং 

প্রয়োগের সাহায্যে ভাষাব শ্ুদ্বরূপট শেখ'বেন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্থুনিদিষ্টভাবে 
ব্যাকরণ পুস্ত:কব ব্যবহাব শুক তবে। এব কাপ হ'ল এই ষে প্রথমদ্দিত খন শিক্ষার্থা 

সবেমাত্র অ'ন-না; সঙ্গে ব *লাব লিখিত রূপের পবিচষ লাভ কবছে খন ক্যাকবণেব 
মণ্ত দুর্নহ বিষযেব বতাবণ! যুক্তিযুক্ত নয় । এই সময় শিশু মানসিকতার দিক থেকেও 

ব্যাকরণের নিষম আলোচপা কব! বা প্রয়োগ করাব পক্ষে 'অন্ুপযুক্ত। তার বিচ'ব- 
বোধও তখনও জাগ্রত হয় শি এবং ভাষাব স্বাভাবিক কথ্যরূপের সঙ্গে বাকরণের 

যোগ কোথান্__ত1 সে বুঝে উঠতে পারে ন।। তবে এই স্তবে ভাষাব শুদ্ধ রূপটি 
কি, তা ছোট ছোট ব'কা ও সহজ শক গঠনেব সাহায্যে দেখিয়ে দিতে হবে । 

পঞ্চম শ্রেণী থেকে ম্মাহুষ্টানিকভাবে ব্যাকবণ আলোচনায় যুক্তি এই যে, তখন 
শিক্ষার্থী মানসিকতায় দিক থেকে অনেক অগ্রণী এবং কার্ষকারণের তত্বটি মোটামুটি 
বোঝে । মাতৃভাষা ব্যবহারে তখন লে মোটামুটি দক্ষ হযে উঠেছে । ইংবেজীর সঙ্গেও 
প্রাথমিক পবিচয়েব পাল! শেষ । গন্প বলা, ছোট বচন! ও সাধাবণ ব্যাখ্য। বা কবিতাব 
ভাবার্থ প্রভৃতি লিখতে শেখার ফলে এবং সাধাবণভাবে কথ্য ভাষাব সাহাযো মনোভাব 
প্রকাশে নিপুণতা অর্জনের ফলে ভাষার নিয়মের সাধারণ দ্লিকগুলি আলোচনাব একট 



৫২ বাংল। ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

যোগ্যত। সে ততদিনে অর্জন করে বলেই মনে হয়। এর সঙ্গে একট! কার্যকরী 
শবভাগ্ডারও তাব গড়ে ওঠে। 

কিভাবে ব্যাকরণ পড়ানে। হবে ৫ 

ব্যাকরণ শিক্ষকের একট! কথ! বিশেষভাবে মনে রাখ! দরকার । তাকে কোন- 
ক্রমেই গোঁড়া ব! প্রাচীন পন্থী হলে চলবে না। ব্যাকরণের অনেক কিছুই যে মুখস্থ 
রাখলে ভাল হয়-_তা হ্বীকার্য। তবুও শ্মু্র মুখস্থের উপর জোর ন! দিয়ে ছাত্রের 
বিশ্লেষণী শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে বেশী করে। শিক্ষককে যেমন মনন্তত্বের জ্ঞান 
অর্জন করতে হবে, তেমনি সরস পাঠনভঙ্গীর সাহায্যে ব্যাকরণের নীরসতার অবসান 
ঘটাতে হবে, স্বাধীন বিচারের স্থুযোগ স্থষ্টি করতে হবে এবং ছাত্র তার বিশ্লেষণ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হচ্ছে কিনা, তা দেখতে হব । 
এমনিতেই বাকরণ পাঠের ও পাঠনায় নানা সমস্তা রয়েছে। তার ওপর নতুন সমপ্তা 
সথষ্ট অনুচিত। সাহিত্য গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনমত উদ্দাহরণ সংগ্রহ করে ব্যাকরণের 
আলোচনায় প্রয়োগ করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। 

প্রাথমিক বিদ্ালয় স্তরেই ভাষাজ্ঞ'ন অর্জনের প্রচেষ্ট। শুরু হয়। এই স্তরেই অধিক 
সতর্কতার প্রয়োজন । ছোটদের উপষোগী বই এর সাহায্যে শিশুকে শব ও বাক্য 

বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে। শিশু যে “বাক) হিসাবেই 
সেগুলো শিখবে তা নয়। মনোভাব প্রকাশ কোন রীতিতে শিখছে ছোট ছোট বাকোর 
ব্যবহারের দ্বার সেই ধারণাই সে লাভ করবে। “আমি যাই* “তুমি পড় “পাখী ওড়ে? 
প্রভৃতি ছুই শব্ধ বিশিষ্ট বাক্যের মধ্যে একটা ভাব ও প্রকাশগত সারল্য আছে। 
সমজাতীয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বিভিন্ন পুরুষে তার ব্যবহারে কিরূপ পার্থক্য হয়-_ 
তা বুঝতে ও প্রয়োগ করতেও সে পারবে । যথা__“আমি পড়ি” “তুমি পড়” “সে পড়ে 
পরস্পর সঙ্গিহিত ছুটি বাক্যের দ্বারা সর্বনামের ধারণ! হ্যাট করা যায়। সামান্য 
দীর্ঘায়িত বাক্যে বিশেষণের সার্থক ব্যবহার দেখান ষায়। “বিশেষ ব1 বশেষ-_ 
এই জাতীয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করেও খেলার ছলে সমজাতীয় শ্ৰের 
তাপিক গ্রস্ত করা যায়। 

প্রথম শিক্ষা-জীবন থেকেই শিক্ষার্থীকে শব্দের ধ্বনি-মিষ্টতার স্বা্দটি উপভোগে 
সাহায্য করতে হবে। এই জ্ঞান তাকে কবিতার ছন্দ-মাধূর্য উপলদ্ধিতে সাহায্য করবে 
এবং পরবর্তী শিক্ষান্তরের জন্ত কবিতা-পাঠে উৎসাহী করে তুলবে । ছড়া শিশুশিক্ষায় 
ধারাল হাতিয়ার। প্রচুর সংখ্যক ছড়ার ব্যবহার করে যেমন ছন্দ-পরিচিতি ঘটান 
যায়, তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্যময় বাংল! শবও শেখান যায়। কবিতার যে একটা 
আলাদা ভাষা আছে এবং ব্যাকরণের নিয়ম যে সব জায়গায় খাটে না--এ বোধটাও 
ছড়ার সাহায্যে জন্মান দরকার। শবের রূপান্তর সাধন ও রূপান্তরিত শবের সাহায্যে 
বাক্যগঠনও ব্যাকরণের পাঠ__-অথচ শবগঠনকে মজার থেলা ছিসাবেই ছেলেরা একে 
গ্রহণ করবে। 
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ব্যাকরণের পাঠদানে “আরোহী পদ্ধতি' ([7900500৮5 ]190)০৫ ) তুলনামূলক 
ভাবে অধিক কার্যযকরী। প্রাচীনকালে ব্যাকরণ শিক্ষা £ুশ্ত্রকঠস্ব করার মধোই 
সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণ ছিল স্বত্রের অনুসারী । বুঝতে পারার বিমগ়টিও গোঁণ 
ছিল বলেই মনে হয়। ব্যাকরণের জ্ঞানের প্রয়োগ ছিপ যাস্ত্রিক। একালে 
মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসারের ফলে শিক্ষাধারার মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে। কোন পদ্ধতি যখাধথ হবে-_-তা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত 

ও গৃহীত হয়েছে । প্রথমে একাধিক উদাহরণ ব্যবহার ও সেগুলির প্রয়োজনান্তুরূপ 
বিশ্লেষণের সাহাযো একটি স্থনিদি্ই ও এচিগ্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবে ছাত্ররাই। 
শিক্ষক মহাশয় কেবলমাত্র উপঘুক্ত প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের লক্ষ্যে পৌছে দেবেন। 
এই পদ্ধতিতে ছাত্রগণ বিষন্ন বিশ্লেষণে স্বাধীনতার স্বাদ পায় এবং নিক্গেরাই অনেক 
সময় উদাহরণ সরবরাহ করে। এ ষেন একট! অনুসন্ধান ও আবিদক্িয়া। শিক্ষার 

পরবর্তী স্তর অর্থাৎ কলেক্গ জীবনে এই পন্কতি উন্নতযানের বিচারশীলতার ভিত্তি 
রচনা! করবে এবং এর দ্বারা ঘে ধারণ গড়ে ওঠে ত! বিশ্বৃত হবার সন্তাবনা 
খুবই কম। 

এখন সাহিত্য ও ব্যাকরণের পারম্পরিক সম্পর্কটি নির্ণয় করা! যেতে পারে। 
আমরা পূর্বেই বলেছি ষে ব্যাকরণের যথার্থ জ্ঞান সাহিত্য রসের উদ্বোধন ঘটায় এবং 
এ ছুটি ঠিক পরম্পরবিরোধী নয়। সাহিতা-আলোচনায় ব্যাকরণের হুত্রপাত করার 
বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ । তারা মত আনন্দবাদীর পক্ষে এটা স্বাভাবিকও 

বটে। কিন্ত, মনে রাখতে হবে ব্যাপক অর্থে আমর। যাকে 'পাছিত্য' বলেছি, 

রবীন্দ্রনাথ তার মস্তব্য প্রধানত, কবিতার ক্ষেত্রেই করেছেন। কবিত। অতি স্থুকুমার 
বলেই নিতান্ত অনিবার্ধ না হলে ব্যাকরণের অবতারণ। ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। তবে 
কবিতার মধ্যেও এমন পংক্তি থাকে যেখানে শব ও তার গঠন বা অর্থের আলোচন৷ 
অপ্রতিরোধ্য । গগ্ভের পানায় আমরা এ জাতীয় সংস্কার বর্জন করতে পারি এবং 

প্রয়োজন বিশেষে ব্যাকরণের আলোচনা পাঠাবিষয় অবলম্বনেই করতে পারি। এর 
একটা বড় গুণ এই যে, মুগ বিষয় সুপরিচিত হওয়ায় ব্যাকরণের আলোচন! বেশ সরল, 
হ্বষ্ঠ ও ম্মরণযোগ্য হয়ে ওঠে। 

উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষককে ছ্বিবিধ ঘোগাতার অধিকারী হতে হবে। প্রথাসিদ্ব 
ব্যাকরণে তার দখল ত থাকবেই ; উপরস্ত তাঁকে ভাষায় চলমান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ 
থাকতে হবে। তার বিশ্লেষণক্ষমতা হবে তর্কাতীত এবং উদাহরণ ব্যবহারে তাকে 

খুবই পারদ হতে হুবে। তুলনামূলক ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকলে 
ত৷ বিশিষ্ট যোগ্যত। বলে গণ্য হবে। ভাষা জীবনকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং ভাষার 

প্রয়োজনেই ব্যাকরণের ব্যবহার করা আবশ্যক বলে একই ভাষায় বিবিধ কাল ও 

সংস্কৃতি-অবলম্বী রূপটি তার জ্ঞানের সীমার মধ্যেই থাকা চাই। 
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“আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তৃলন! করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে 
বজিত, বায়ুত্তরোতে যদৃচ্ছাভাসমান-_দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার- 

শান্তের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্তর-নয়মের মধ্যে ভালে৷ করিয়! ধয়। দেয় নাই। 

অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই ছুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভূত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ 

সাধন করিয়া আসিতেছে । মেঘ বারিধারায় নামিয়। আসিয়া শিশু শ্তকে প্রাণদান 

করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্েহরসে বিগলিত হইয়! কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উবর 

করিয়া! তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘৃত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই 
জগদৃব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়! উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভার- 

ছীনতা। অর্থবন্ধনশূন্যত। এবং চিত্রবৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন 
করিয়া আদিতেছে-_শিশু মনোবিজ্ঞানের কোনো সুত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত তয় নাই ।“ 

_ রবীন্দ্রনাথ (লোকসাহিত্য ) 
১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত লোকসাহ্িত্য নামক রচনার অংশ হিসাবে 

উপরের অংশটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল । শিশুজগত ও ছড়ার প'রম্পরিক সম্পর্ক ও ছডার 

সাধারণ চরিত্র বিষয়ে সকল লক্ষ্যণীয় দ্দিকগুলিই এই রচনাংশটির মধো পরিস্ফুট 
হয়েছে । কবি যনের সুবিশাল করন! বিলাস ও গভীব অন্মভূতিপ্রধান হৃদয়ের উচ্ছ্বাস 
শিশ্তর মনোজীবনকে স্পর্শ করে যেন ছড়ার স্বপ্র-জগতে উপস্থিত হয়েছে-- ষে জগৎ 

তারই দৃষ্টিতে স্বর্ণন্ষমাময়। রবীন্দ্রমনে যে লোক-জিজ্ঞাসা ছিল তারই ফলম্বরূপ 
আমর! তাঁকে লোকজীবন প্রচলিত ছড়ার এক সংগ্রহ গড়ে তুলতে তৎপর দেখি । 
এক অনন্য প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা নিয়েই তিনি 'এই সংগ্রহপ্ণর্ধে ব্রতী হন। কবি ত শুধু 
সঞ্চয়ী নন-_তার রূপমুগ্ধতা ছিল বলেই শাশ্বত কালের এই জাতীয় সম্পদের অনস্ত 
বৈচিত্র্য ও ছ্যতির একটা কাবাধর্মী মূল্যায়নের এক সাধু প্রচেষ্টা তিনি করেছেন। 

উদ্ধৃতাংশটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ছড়ার প্রধান বিশেধত্বগুলি সহজেই অনুধাবন 
করতে পারি। ছড়ার আত্যস্তরীণ ধর্মের মধ্যে যে একট! আপা তলঘুতার ভাব আছে 
তা রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়েছে । তাই তার সঙ্গে মেঘের তুলনা 
করেছেন--যার তারহীন লঘু চলার ছন্দই আমাদের মনোহরণ করে। জড়জগতের 
স্থবিরত। ও যাক্ত্রিকতা যাকে স্পর্শ করে না, বড়দের বিচারবোধেব দ্বার যা! আক্রান্ত 
নয়-_অধৌক্তিকতা যেখানে বিগ্লেষণ প্রবণতাকে হেলায় অতিক্রম করে-_কল্পন 
যার মধ্যে মধুর স্বপ্রের নীড় রচনা করে দেই ত ছড়া । বয়স্ক মন থেকে তা উদ্ভূত হলেও 
বয়স্কমন্তত! নেই ছড়ার মধ্যে । যুক্তি ও বাস্তবতার ভাববোধকে অস্বীকার করে অবিবাম 
তার মানসগতি, ঘা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ ক'রে সৃষ্টি করে অনবস্য কল্পনাময় রসের 
জগৎ। মেঘের মতই ছড়া ভাবের বর্ষণের দ্বারা পলায়নপর শিশুমনের ভূমিকে অতিষিক্ত 
করে আনন্দের বারিধারায়। মেঘের প্রকাশ তার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা ও অনস্ত- 
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বর্ণপরিবর্তনগত র্প-বৈচিত্রের মধ্যে। ছড়া যেন শিশ্তমনে তেমনিই রঙ ধরায়, মত্ত 
হয় ভাবের লুকোচুরি খেলায়। 

সমুদ্রবক্ষের বিশাল উৎস থেকে যেমন যেঘের উদয়, শ্রেহরসসিক্ত মাতৃহদয় কন্দর 
থেকে তেমনি ছড়ার ঝর্নাধারার নিঃসরণ। তার ধ্বনিমাধূর্ব ও বর্ণসথযম! শিশু 
মনকে নান! রঙে রঞ্জিত করে-_ পুর্ণ করে তোলে এক অপরিচিত ঝংকারে। আপন 
শিশুর মনোরঞ্জন সদ! তৎপর মাতৃহৃন্য আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচন! করেন এক 
কল্পন! সমুদ্ধ ভাবের জগৎ যার মধ্যে শিশুহদয় 'অনন্ত নির্ভরতাঁয় ও ওৎস্থৃক্যে ভ্রাম্যমান 
শিশু যে কি চায়__-তা মারের অপেক্ষা আর কে বেশী জানেন? যাতৃন্তন্ত ছুগ্ধ পুষ্ট 
কোমল শিশুদেহের অভ্যন্তরে তাই থাকে স্সেহরসসমুদ্ধ এক তৃষার্ত হৃদয় । এই শিশু 
হৃদয় ষে প্রতিমুহ্র্তে এক কল্পনার লৌন্দর্যময় জগতের জন্য উন্ুখ-_তা। জেনেই মা তার 
তৃষ্ণ নিবারণ করেন রূপকথার ও ছড়ার রলধারায়। রূপকথার স্বপ্ন দেখার বিষয়টি 
কাহিনীধর্মী ছড়ার মধ্যেও বিছ্মান। শিশুমনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রতিনিয়ত যে 
অসম্ভবের ত্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলছে _তার ষুগ্ধকর-রূপ অন্ুধাবনের ক্ষমত! বড়দের নেই। 
শুধু মাতৃহৃদয় অসীম ভালবাস! দিয়ে শিশুব অন্ুভবকে নিজের অন্ভব করে তুলতে 
সক্ষম এবং তার অমলিন পরিস্বদ্ধ জীবনবোধ ছড়ার মধ্যে শিশুর জন্য সেইসব বস্তু ও 
ভাবের সমাবেশ ঘটায়__যার মধ্য থেকে ধুপের ধোয়ার মত অথব। নববর্ষনগিক্ত মাটির 
গন্ধের মত এক অনাবিল গন্ধ উৎসারিত হয়ে শিশুর হৃদয় দিগন্তে ধীরে ধীরে বিলীন 

হয়ে যায়। এই সব ছড়ার মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক ছুংখ বেদনার আকুলতায় উদ্বেল হয়ে 
ওঠে মাতৃহদয়-_ 

“ওরে আমার ধন ছেলে । 

পথে বসে বসে কান্ছিলে ॥ 

ম। বলে বলে ডাকছিলে। 
ধুলো-কাদ্দ। কত মাক্ছিলে ॥ 
সে যদি তোমার মা হ'ত। 

ধূলে!। কাদা বেড়ে কোলে নিত॥” 
অথবা 

“ধুলোর দোসর নন্দকিশে!র ধুলো! মাথ! গায় 
ধুলো! ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায় । 

মাতৃন্নেহে কত গভীর হ'লে দেবত! ও মান্ষের সীমারেখায় অবলুপ্তি ঘটে__সে সত্য 
এই ছড়ায় পরিষ্ফট। মানব সন্তানে দেবত্বের আরোপে ও সমীকরণে এখানে যেন 
মানবশিশুই অধিক মর্ধাদা লাভ করেছে। মায়ের অপার ভালবাসা সম্তানকে ঘিরে 
কত বিচিত্ররূপেই না অসংখ্য ছড়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্থরূপ ছড়ার 

কয়েকটির প্রথম পংক্তি এখানে উল্লেখ কর! হ'ল-__ 
(১) ধন ধন ধনিয়ে | কাপড় দেব বুনিয়ে। (২) ধনকে নিয়ে বনকে যাব । (৩) খোকে! 

আমাদের সোন / চার পুখুরের কোন! (৪) খোক! এল বেড়িয়ে, দুধ দরাওগে! জুড়িয়ে 
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(৫) রাণু কেন কেঁদেছে। (৬) দোল দোল দোলানি কানে দেব চৌদানি''***'দেখ 
শতর চেয়ে--আমার কত সাধের মেয়ে। ইত্যাদি। 

আমর! বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রচলিত ছড়াগুলির মধ্যে যত বেশী অসঙ্গতি ও যুক্তিহীনতার 
আবিষ্কার করি না কেন- শিশুর ছড়াসক্তি এইসব বিচারবোধের দ্বার! বিন্দুমাত্র 
প্রভাবিত ও ক্ষুণ্ন হয় না । কারণ, শিশুর একটি সর্বগ্রাসী গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং 
যে কোন যুক্তি-তা যতই উত্তট হ'ক না কেন--শিশ্তর কাছে সহজেই বিশ্বাসষোগ্য হয়ে 
ওঠে। শিশুমনের সীমাহীন কল্পনাময়ত সর্বদ্দাই নবনব রহুস্তের জগৎ স্থটটিতে নিরত 
এবং অসম্ভবের সীমারেখ! অতিক্রম করে যাওয়াটাই তার ্বভাবধর্ম। একটি সামান্ত 
কঞ্চিকে আমরা যতই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হিসাবে বিবেচন! করি না কেন--শিশু অপু, 
তারই মধ্যে তীক্ষ দীপ্ত খরধার তরবারির ধর্ম আরোপ কবে নির্জন বনপথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয় সহজেই-_রক্তপাত ও শত্রু নিপাতও নিতান্ত কম হয় না। তাই শিশুর সামনে 
আমরা যখন টিয়াপাখী মাঝি দ্বারা চালিত নৌকা তাসিয়ে দিই-_-ত! শিশ্তর কাছে শ্ঙধু 
বিশ্বাসযোগ্যই হয়ে ওঠে না--গ্রহণের তৎপরতা তার চোখ ছুটোকে ওঁৎস্থক্য উজ্জ্বল 
করে তোলে-__ 

“আয় রে আয় টিয়ে 
নায়ে ভর! দিরে ॥ 

না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে। 
ত1 দেখে দেখে ভোদড় নাচে ॥ 

ওরে ভোদড় ফিরে চা। 

খোকার নাচন দেখে যা ॥” 

শিশু-চরিন্র অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ শিশুর এই বিশ্বাসপ্রবণতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন__ 

"ছবি বর্দি কিছু অদ্ভূত গোছের হয়, তাহাতে কোনে! ক্ষতি নাই বরঞ্চ ভালোই। 

কারণ, নৃতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই 
নাই; কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। মে এখনো জগতে সন্তাব্যতার 
শেষসীমাবর্তা প্রাচীরে গিয়৷ চারিদিক হইতে মাথ ঠুকিয়! ফিরিয়া! আসে নাই। সে 
বলে-__বদি কিছুই লম্ভব হয়-তবে সকলেই সম্ভব |” 

তাহলে দেখ' যাচ্ছে অভিনবত্থ শিশুর পক্ষে যথার্থ ই আকর্ষণীয় এবং কল্পন। প্রসারেও 
তার কোন বাধা নেই; তার পক্ষে 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে টাদদের আলো'র 
অবস্থা ভেবে নিতে বিন্দুমাত্র অন্থুবিধ! দেখ! দেয় না। 

শিশুমনে কল্পনার আতিশয্যই তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। দিবান্বপ্র আমাদের 
কাছে ঠাট্টা ও প্লেষের বিষয় হলেও শিশুর কাছে স্বপ্ন দেখার গ্রবণত! একটা অপ্রতিরোধ্য 
ব্যাপার । দ্বপ্রের মধ্যে মানুষের মনের এই যে ভ্রমণশীলত।, তা৷ প্রধানতঃ অবাস্তব হলেও 
বাস্তবজীবনের অপরিপূর্ণত৷ ও অতাববোধ এর মধ্যেই পরম পরিতৃপ্ঠি লাভ করে। 
দ্বপ্ন দেখায় একটা তাৎক্ষণিক সত্যের বিষয় আছে। জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট হপ্ন অসার, 
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অর্থহীন ও ভিত্তিহীন বলে প্রতিপন্ন হলেও, স্বপ্রের স্বর সময়টুকুতে তা! যথাথই অর্থময়। 
শিশ্তর কাছে সব হ্বপ্রই অর্থ ও তাৎপর্ষে পূর্ণ। তাই বড়দের কাছে যা! অসঙ্গত ও 
'অবান্তব-_শিশুর কাছে ত1 একান্তই বিশ্বাস্ত ও গ্রহণযোগ্য ৷ বিভিন্ন ছড়ায় আমরা 
প্রচুর অসঙজ্তির সন্ধান পাই। এমন কি আমরা একই ছড়ার মধ্যে পারস্পরিক 
অসঙ্গতি ও সহস! প্রসঙ্গান্তর গমনের বিষয় দেখতে পাই । ধারাবাহিকতার অভাব 
যেন কোন একটি বিষয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের সম্পৃক্ততার অসহনীয়তা থেকেই উদ্ভৃত। 
জটিলতা ও বিষয়অন্ুলরণ হ্বল্প-দীর্ঘ ছড়ার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য নয়। ভারহীনতা ও 
বাউলম্ুলভ বিষয়-ওদাসীন্ত ছড়াকে ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্প ভাব-গৃহস্থের অতিথি করে 
তোলে । মেঘের মতই তা! ক্ষণে রূপ ও রউ বদলায়। বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে তার 

সহজ পথ পরিক্রমা । «ও পারে জস্তিগাছটি জন্তি বড়ো! ফলে”__-এই প্রথম পংক্তিযুক্ত 
ছড়াটির মধ্যে সতসা হরগোৌরীর মাসে পাকাপাকা পান পাওয়ার জন্তাবনা কত 
সহজেই না মনে এসেছে এবং তার সামান্য পরেই হঠাৎ স্থুবলের বিবাের বৃত্তাস্ত 
_সেখান থেকে দ্বিগনগরের কন্তাদ্দের স্নানের প্রসঙ__এইভাহে একখানি লঘু 
মেঘখগ্ডের মত ছড়াটি নান! দেশ বিদেশের বিবিধ পটভূমির উপর দিয়ে চলে যেতে 
যেতে সেখানকার জীবনকে ছুঁয়ে তার উপর তার স্সিদ্ধ ছায়ায় একটা মধুর আস্তরণ 
বিছিয়ে গেছে। 

ছড়ার মধ্যে এক নয়নাভিরাম চিন্রধর্িতা আছে। ছুএকটি জচড়ে নিপুণ শিলী 
যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের আভাস রচনা করেন, ছড়ায় রচনাকারও তেমনি স্থল 
প্রচেষ্টায় হান্কা রঙে সার্থক ছবি আকেন__অবলম্বন হয় পরিচিত রূপকল্প-যার সঙ্গে 
আমাদের জনজীবনের একটি নিবিড় পরিচয় আছে £ 

“খোক নাচে কোনখানে । 

শতদলের মাঝখানে ॥ 

সেখানে ধোকা চুলঝাড়ে ! 

থোক থোক! ফুল পড়ে ।” 
তাই নিয়ে খোকা খেল! করে ॥ 

মায়ের মনের শিশুকেন্ত্রিক স্বপ্নকল্পনা এক মধুর চিত্র রচনা করে-_যার নূলে থাকে 
মানবিক ভাবোচ্ছ্বাস এবং তারই শিশু অভিষিক্ত হয় দেবত্বের এশ্বর্ষে, সৌন্দর্যে ও 
মাধুর্যে। বল! বাহুল্য, মায়ের হৃদয়ের এই শ্থাষ্টিন্ষমার এক সার্বজনীন আবেদন 
আছে--এই আবেদনই কোন স্থদুর অতীতে সৃষ্ট ছড়াটিকে সীমাহীন ভবিষ্যতের 
মায়েদের হাদয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অজ্ঞাত রচনাকারের স্থাষ্টির এরশ্বর্ধ গড়ে ওঠে 
তারই জীবনের চতুর্দিকের দৃশ্টাময়তা ও জীবনধর্ম থেকে তিল তিল করে বস্ত ও ভাব 
আহরণের সাহায্যে। দৃষ্ট ছবির সঙ্গে মিশে যায় তার ত্বভাবকবির নৈপুণ্য ও কল্পনা- 
প্রবাহ । কল্পনার র্ীন স্পর্শ তাকে করে তোলে আরও বর্ণাঢ্য, আরও অভিনব, আরও 
পরিণত এক পূর্ণাজ হাটি । 
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ছড়ার বিষয়বন্ত ॥ 
ছড়ায় বিষয়বস্ত কি? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে-জীবন। কোন জীবন ? 

--থষে জীবন আমর! ষাপন কবে ন্মাসছি--ইতিহাসের ঝঞ্জাবাত্যার মধ্যেও যে 
জীবনপ্রবাহ গতিশীল। ছড়াগুলির মধ্যে জীবন তার আদি প্রাণধর্মে প্রতিষিত। 

সেগুলির গায়ে মাধা আছে ভিজে সৌদ মাটির গন্ধ-_যার ভ্রাণ যে কোন মানুষই নিতে 
পারে এনং ফিরে ষেতে পারে তার ফেলে আজ! শৈশবে । তাপদগ্ধ জীবনের মধ্যাহ্ছে 
ঘি পুনরায় প্রাতঃস্থর্ষের স্সিপ্ধ কিরণসম্পাতের মাধূর্ধ উপভোগ করতে হয় তবে আর 
একবার গিয়ে বসতে হবে শৈশবেব সবুজ ঘাসে । 

সংগৃহীত ছড়াগুলির অধিকাংশের মধ্যেই ন্রেহ ভালবাসার উষ্ণতা অনুভব কর! 
যায়। খোকাকে ঘিরেই মায়ের যত স্বপ্র-যত সাধ আহলাদ-_-ঘত ব্যাকুলতা ও আহি। 
কখনও স্থখস্বপ্র তাকে বিভোর করে তোলে, কখনও ব1 কল্পিত দুঃখ বেদনা তাকে 

বিহ্বল করে কীদায়। সন্তান বখন কন্যা! তখন ত তার দুশ্চিন্তা অন্তহীন । এই সেই 
সম'জ যেখানে নারীর স্থচনা থেকে সমাঞপ্তিব জীবন অতিক্রান্ত হয় পরাশ্রয়ে এবং 
যেখানে তাব চরম ও পরম আশ্রয়ই হয় বিবাহিত জীবন। অথচ, সেই অনিবার্ধ 
জীবনেব মধ্যেই আছে সম্ভাবা বিনষ্টি ও দুঃখ জটিলতা! । তাই শিশুকন্তার বিবাছের 
চিন্ত। ঘেমন মায়েব কাছে অপ্রতিরোধ্য, তেমাঁন তাকে ভেবে রাখতে হয় পারিপা স্বিকেব 
মধ্যে চলমান বেদনারিষ্ট জীবনধাবার প্রতিরূপ। মায়ের মনের প্রায় সবটাই জুড়ে 
থাকে এই গার্স্থ্জীবনাশ্রয়ী হৃদয়ব্যধার গভীরতা । পিতামাতার সঙ্গে মর্মাস্তিক 

বিচ্ছেদ সেখানে বিবাহিতার কোন সমৃদ্ধিব হ্থপ্রেই পূর্ণ হবার নয়__-তাই সন্তানকে 
ঘিরে তার হাহাকার ধ্বনিত হতেই থাকে; সন্তানের উক্তিতে অনেকট! যেন গঞ্জনার 
ভাব থাকলেও মায়ের হৃদয়কে কাছেই তার শেষ আবেদন--কেন না এ ত বস্ততঃ 

মায়েরই ফেলে আসা শৈশবস্থৃতি 
(ক) “অন্নপূর্ণা ছুধের সর। 

কাল যাব লো পরেব ঘব ॥ 
পরের বেটা মারলে চড়। 
কান্তে কান্তে খুড়োর ঘর। 
খুড়ো দিলে বুড়ো বর ॥ 
হেই খুঁড়ে! তোর পায়ে ধরি। 
রেখে আয় গে মায়ের বাড়ি ॥ 

অথব! 
“আমরা ধাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে। 
পরের বেটি মুধ করবে মুখ নাড়া দিষে। 
দুই চক্ষের জল পড়বে বন্ুধারা দিয়ে ॥ 

ছড়াগুলির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য £--“আমাদের বাংলাদেশের 
এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে-_মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো নিয়ে। অপ্রাপ্তবয়স্ক 
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অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্তাকে পরের ঘরে যাইতে হয়। সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত 
বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ ল্াতর ন্সেহ 
বাংলার শারদোৎসবে স্বরগায়তা লাভ করিয়া” 

এইভাবে বাংলাদেশের সাধারণ সমাজজীবন, তাব জমগ্র নারীষ্তীবন ও শ্শি 

স্ীবনের সকাল বৈচিরসমূহ ছড়াগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবেছে। কোন কোন ছড়ায় 
আথিক সমৃদ্ধির আক'ঙখ! বাক্ত হয়েছে মাবার কোথাও বা ইতিহাসেব ঘটনা ছড়ার 
উপাদান হয়ে উঠেছে £ 

“ধোকা! ঘুমাল পাড়! জুাল বগা এল দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ” 

॥ ছড়ার ভাবা ও ছন্দ ॥ 

বাংলাদেশে প্রচলিত ছড়াগুলিতে প্রচলিত কথ্য ভাষায় শব্দসম্ভার ব্যবহৃত হয়েছে । 
ছড়াগুলি অতিমাত্রায় জীবনধর্মী হওয়ায় জন্য প্রকাশভঙ্গী ও "তদন্থর হয়েছে । তাছাড়া 
এগুলি সাধারণ মানুষের স্থাষ্ট হওয়ায় গ্রাম্যকবির উপযুক্ত সরল ও স্থূল ঢঙ অন্থকৃত 
হয়েছে । যে সব শব্দের মধ্যে গ্রামামানুষেব সুখ, ছুংখ বেদনা, স্নেহ, ভালবাসা, 
কলহ, আশা, আকাঙ্ঘা, প্রভৃতির মনোভাব প্রকাশিত-_ছড়ায় কবি যেন সেগুলিকেই 
অবলম্বন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় ছড়ার ভাষা “গৃহচারিণী, মকৃতবেশা, অসংস্কতা । 

ছড়ায় সাধারণত তৎসম শব বিরল, তদ্ঘব. দেশী গ্রায়্য শব্খই *শধান্য পেয়েছে । যেখানে 
শব্গুচ্ছ ব্যবহৃত, সেখানে প্রচলিত বাগধারাকে গ্রহণ কর! হয়েছে, যথা - 

শব্ং--কানতে কানতে, বাদ্দি, ভাঙা, ঠেউ, 
গাল, হেঁশেল, ঝুঁড়ো৷ ইত্যা্ি 

শবগুচ্ছ__যমুনাঁবতী স্বরত্বতী কাল যমুনার বিয়ে, হাড় হল ভাজ! ভাজা, 
তাক ঠমাঠুম বাদ্দি বাজে। 

ছন্দের প্রতি শিশুর শ্বাকর্ষণ চিরকালের । শিশু প্রথম কথ। বল। শিখেই ছুলে ছুলে 
ছড়া বলতে ভালবাসে । অর্থ হয়ত সে কিছুই বোঝে না কিন্তু ধ্বনিহ্যমাই তার কাছে 
প্রধান, ছন্দেব সঙ্গীতমুখর তরজময় প্রবাহ তার চিত্তকে ধ্বনিঝংকারে মৃখরিত ক'রে তোলে। 

বলবৃত্ত ব৷ স্বরবৃত্ত ছন্দকে ষে ছড়ার ছন্দ বল! হয় 'তা'র একমাত্র কারণ হ'ল ছড়ার 

মূল পাঠরীতি এই ছন্দটির মধ্যে অস্থুদরণ করা হয়েছে বেশ আস্তরিকতার সঙ্গে । ছড়ার 
উৎস লোকজীবন হওয়ায় তার উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যেও লোপ্প্রভাব আছে। ছড়া! 
লোকজীবনে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্ধ সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় উচ্চারণ রীতিতে দ্রুতত! 
ও ধ্বনি প্রাধান্প এসেছে। ছড়ায় ছন্দ তাই শ্বাসাঘাত প্রধান এবং প্রতি পৰ চতুর্মাত্রিক 
যেমন 
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(ক) মাসি পিসি! বনকাপাসি | বনের মধ্যে / টিয়ে। 
মাসি গিয়েছে / বৃন্দাবন | দেখে আসি | গিয়ে।।* 

প্রতি পর্বে--চার মাজা | 



৬০ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 
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(খ) “আলতো! পাটি / আলতে। পাটি। 
আলতো পাটি / লাল দোপাটি॥ 
জামের ভিতর / আমের আঁটি 
চলছে জাহাজ | জোয়ার ভাটি ॥” 

প্রতি পর্বে- চার মাত্র! । 

॥ ছড়া ও শিশু -শিক্ষ1 ॥ 

শিশু- শিক্ষার সঙ্গে ছড়া অঙ্গালীভাবে, জড়িত। শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিকে 
লক্ষ্য রেখেই শিশুপাঠ্য বিষয়সমূহ ও পাঠ পদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে থাকে । সরল বিশ্বাস, 
কল্পনা প্রবণতা, ইন্দ্রিয় গ্রাহ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্ত' কল্পনা-প্রবণতা, অনুকরণ প্রিয়তা, 
আত্মপ্রকাশ উন্মুখতা, চিত্র ও সঙ্গীতপ্রিয়তা, স্নেহাসক্তি প্রভৃতি শিশুমনের স্বাভাবিক 
চারিক্রবৈশিষ্ট্য । শিশুশিক্ষায় পাঠক্রম ও পাঠরীতি শিশুমনের এই সব প্রবণতার 
দিকে লক্ষ রেখেই রচিত। 

রবীন্ত্রনাথের ভাষায়-__শিশু নবীন হয়েও চিরন্তন। ছড়াগুলি কোন আরিকালে 
রচিত কে বলবে? ছড়াগ্ডলি সমাজের বহুকালব্যাগী পরিবর্তনের প্রভাবকে অতিক্রম 

করে তাদের স্থায়িত্ব বজায় রেখেছে। ছড়ায় এই চিরস্তনত্ব তার শাশ্বত প্রাণধর্মেরই 
প্রতিফলন। এমন এক দুর্বাৰ ও অপরিবর্তনীয় জীবনরস তাকে চিরকাল সঞ্জীবিত 
রেখেছে যে, নেগুলো৷ এখনও পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে রসের জোগান দিয়ে চলেছে। 

শিশুব সদ প্রাণচাঞ্চল্যেব ও আনন্দপ্রিয়তায় সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই 
চিরকালের শিশুদের জন্য চিরকালের এই ছড়া । 

শিশুর প্রথমজীবন ইন্দ্রিয় ও কল্পনা নির্ভর । ছড়াগুলির একদিকে আছে 
সাদাসিধা বাস্তব জীবন-__ঘা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায়; অপর দিকে 
আছে সুদূরপ্রসারী কল্পনা । সেই সঙ্গে আছে সহজ আশ! আকাঙ্মা ও ছুঃখ বেদনা। 

তাই কল্পনাবিলাসী শিশু ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সাগরতীরে বালুর ঘর, আর মনের মধ্যে 
ছড়ার ছবি শ্ষেচ্ছামত রচনা করে। “খোকা যাবে নায়ে/লাল জুতুয়। পায়ে” ছড়াটি 
শিশুকে কোন এক স্বপ্ন রাজ্যেব দ্বিকে নিয়ে যায়। শিশুর আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার 
কামন! স্বাভাবিক ও তীব্র । তার পরিতৃপ্তির জন্ত “খোক! গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর 
কুলে” জাতীয় ছড়ায় উপযোগিতা! যথেষ্ট বেশী। ছড়াটির পরবর্তী অংশও (ছিপ নিয়ে 
গেল কোলা ব্যা, মাছ নিয়ে গেল চিলে ) বিস্ময়বোধ চরিতার্থ করার পক্ষে যথেষ্ট । 

ছড়াগুলির মধ্যে আছে প্রবল ধ্বনিময়তা ও সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য। সামান্ত স্থরসহ 

ছড়া! আবৃত্তির সঙ্গে অনেক শিশুকেই আবেশ ভরে নাচতে দেখা! যায়। এই অঙ্গভলী 
তার অস্তরাশ্রয়ী আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ । এবং এ তার চিত্ববৃত্তির বিকাশ সাধনের 
সহায়ক। 



ছড়। ও প্রাথমিক শিক্ষা ৬১ 

ভাষাশিক্ষায় পাঠ হিসাবে, বিশেষতঃ শিশুকে যখন কোন রকম পাঠ্যপুস্তক দেওয়া 
হয়নি, তখন ছবিসহ ছড়া তার পক্ষে যথার্থই উপযোগী । শিশুর বাচনিক আত্মপ্রকাশ 
ছড়ার অনাড়ম্বর ও সহজবোধ্য ভাষার সাহায্যে সহজেই হতে পারবে । অনধিক 
চার পংক্তির ছড়! তার প্রাথমিক পাঠ হিসাবে নির্বাচন করতে হবে । 

ছড়ার পাঠদান পদ্ধতি £ 
শিশুর জন্য সেইসব ছড়াই আদর্শ স্বরূপ যেগুলোকে আমরা ইংরেজীতে ব5€া 

[75 বলে থাকি। যে কোন জাতির লোকসাহ্ছিত্য ভাগ্ডারে ছড়ার প্রাচুর্য 
দেখা ষায়। কিন্তু তার সবগুলো! শিশু-শিক্ষার উপযোগী নয়। যে সব ছড়া বিষয়বস্তু 
এ প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে শিশুমনের পরিপোষক--কেবল সেগুলিই নির্বাচনের মর্ধাদালাভ 
করবে । এগুলির মধ্যে থাকবে প্রকাশ-সারল্য, পরিচিত বিষয়বস্তু, অথবা! পরিচয়- 
ভিত্তিক অথচ হ্ম্থমাননির্ভর বিষয় (যথ! “ছাট্রিমা টিম টিম - মুরগীর সাদুশ্ত যুক্ত) 
এবং কল্পনাপ্রাধান্য ও সঙ্গীত ময়ঙ!। 

শিশুশিক্ষার জন্য নির্টিষ্ট ছড়ার বিষয়বস্তু ও ভাবসাদৃশ্ঠযুক্ত ছবি থাকতেই হবে । 
এই ছবির আবেদন অমোঘ। শিশু পড়! শেখার আগেই ছবি দেখে ছড়া চিনতে ও 
বলতে শিখবে । শিপু যে তা বলতে পারে--ত! পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে । এই 
স্তবে শিশুকে ছড়া মৌখিকভাবে শিক্ষা! দেওয়৷ বিধেয়। 

বিদ্যালয়ে ছড়ার পাঠদরাশে চিন্রকে ( বনুবর্ণরঞ্জিত ) প্রদদীপন হিসাবে ব)বহার কব! 
'অবশ্ঠই প্রয়োজন । শ্রেণীভিত্তিক পাঠদানে সকলের দেখার উপযোগী আকুতিবিশিষ্ট 
চিত্রেব ব্যবহার দমীচীন। ছড়ার পাঠদানের পুবেই সেটি দেওয়ালে যথাস্থানে রাখতে 

হবে। শিক্ষকের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা! যৌথভাবে শিক্ষককে অনুসরণ করবে । 
প্রয়োজন বিশেষে শিক্ষককে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ছড়ার পাঠ দিতে হবে। মাঝে মাঝে 
শিক্ষককে কল্পনাউদ্বীপক প্রশ্ন কবতে হুবে। তাতে বৈচিন্ত আসবে এবং শিশুব 
আত্মপ্রকাশ ক্ষমতা বাড়বে । শিশুব। পঠনক্ষম হলে সমগ্র ছড়'টি একটি বড় কাগজে 
বড় বড় অক্ষরে লিখে নিয়ে যাওয়া দরকার। ছড়ার অভ্ন্তরস্থ শব্দের সাহাষ্যে 
কার্ড তৈরী কবে সমগ্র ছড়াটির রূপদদান আর একটি প্ররুষ্ট পদ্ধতি । 



৬৬ হুন্বিত! পানন্ন পক্ধত্তি 

॥ কবিভার জংজ্ঞ ॥ 
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(৬) ক। «আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমান্র কথাব 

সমষ্টিকূপে দেখি না- কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য । 
কথা। ভাবের আশ্রয়ম্বরূপ |” - রবীন্দ্রনাথ 

খ। “নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে 

প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। _-বরবীন্দ্রনাথ 
(৭) “কেবল বস্তত্বে কবিত৷ হয় না, কেবল ম্ষ্ত্বেও হয় না। বস্তত্বের সঙ্গে 

মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে, 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক এবং বস্ততন্তর।” _বিপিনচন্ত্র পাল 

কবিতার সংজ্ঞ। নির্ণয়ে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি নিশ্চয়ই কবিতার বিষয়বস্তরকে বুঝতে 
আমাদের সাহায্য করবে । কবিত। সাছিতে)র সুপ্রাচীন শাখা বলে বিবেচিত হলে, এর 

বিপুলতা, বৈচিত্র, আস্বাদন যোগ্যতা ও চিরস্তনতা সম্পর্কেও আমাদের নিঃসংশয় হতে 
হবে। সেই সঙ্গে একথাটাও ভাবতে হবে যে, কাব্যস্থষ্টির অব্যবহিত পরবতাকাল 
থেকেই .কাব্যের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্ধের অভ্যন্তরস্থ রহ্তম্ত্রটি কি-_সে বিষয়ে 
একটি জিজ্ঞাসার দ্বার! মানব মন আকুলিত হয়েছে। এই জিজ্ঞাসারই অপর নাম 

কাব্য জিজ্ঞাসা । কেবলমাত্র পাঠকমনেই যে এ বিষয়ে বিম্ময়বোধ জাগ্রত হয়েছে তা 
নয়। সমালোচক তথা আলঙ্কারিকবৃন্দ এর উত্তরদানে অগ্রসর হয়েছেন এবং সবচেয়ে 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে-_শ্বয়ং কাব্যতরষ্টা অর্থাৎ কবিও আপন অস্তরমধ্যে এর সৃষ্টিরহন্ত 
সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। ফলে গড়ে উঠেছে বিপুলায়তন অলঙ্কারশান্ম যাৰ কাজই 
হল সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও মর্মানসম্ধান। 



কবিতা পাঠন পদ্ধতি ৬৩ 

কবিতা কি--ত৷ বোঝার চেষ্টাও যেমন হয়েছে বোঝানর আকাঙাও তেমনি 
কম নয়। এই ইচ্ছার ছারা পরিচালিত হয়েই কবি ও সমালোচকবুন্দ কবিতার 
একটি সর্বজনগ্রাহা সংজ্ঞ! গড়ে তৃলতে চেয়েছেন । কিন্তু, তার ফলে বিষ্টি হ্বচ্ছতালাভ 
করেছে কিন! তা বল শক্ত । কারণ কবিতা সম্পর্কে শেষ কথ! এই যে, কবিত 
অনুভবের বিষয়, অন্ুধাবনের বিষয় নয়। কবিতার আবেদন রসিকের হৃদয়ের কাছে । 
তাই কবিত৷ বিষয়ে সকলের মনেই একট! ধারণা থাকলে ও-_সেটি সস্তকোষজনকভানে 

ব্যক্ত কর! স্থুকঠিন। 
উপরের উদ্ধতিগুলির ধচয়িতা দেশী ও বিদেশী খ্যাতনাম' কবি ও সমালোচকবুন৷। 

তাদের নিজেদের উপলব্ধি অনুসারে কবিতার সত্যকে তার! এই সব ব্বল্লায়তন বিবৃতির 
মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন। জনসনের সংজ্ঞাটিতে দেখ! যায় তিনি প্রধানত ছুটি 
বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন__একটি আঙ্গিক বা! গঠনকৌশল এবং অপরটি হচ্ছে 
কল্পনার সাহায্যে সত্য ও হৃদয়ানন্দের মিলন সাধন। সাঞ্ছি'ত্যর সত্য ও বাস্তব সত্য 
অমিল থাকলেও কাব্যের প্রারস্ভিক উপার্দান যে বস্ত্রসত্য-_তা ধর! পড়েছে বিপিন 
পাল মহাশয়ের মতবার্দে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ রসবাদ্দী তথ! আনন্দবারদী কবি ও 

দার্শনিক। তাই অন্যত্র একটি রচনায় তিনি বস্তময়তায় শৈল্পিক রূপান্তরের উপরই 
জোর দিয়েছেন বেশী করে । জনমনের সংজ্ঞাটির মধ্যে একট৷ পূর্ণতার ভাব আছে। 
অর্থাৎ তিনি একদিকে যেমন কবিতার দেহ গঠনকৌশলের ইঙ্গিত দিয়ে তাকে 
[০01)01006 নির্ভর বলেছেন, অপব দিকে কল্পনা, ভাব, বিচারবোধের সমন্থষে 
কবিতার ভাবসৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়ে কবিতার আত্মার ধর্মকেও ব্যক্ত করেছেন। 
[01815108110 বা! কবিকল্পনা যে কবিতার অপরিহার্য উপাদান এ সত্য প্রায় সব 
সমালোচক ও কবিরই স্বীকার্য্য। কল্পনার তীব্রঙ্াই বাস্তব সত্যকে গভীরভ'বে 

রূপাস্তরিত ক'রে হৃদয়কে অপার সৌন্দর্যে মণ্তিত করে-_-ভাবের প্রকাশ হয় রূপকল্পের 
ব্যবহারে-_কল্পনাই তার সহকারী । শেলীর মত্ত রোমার্টিক কবির কাছে কবিভাবন! 
যে কল্পনারই নামাস্তর মাত্র-সে সত্য ধর! পড়েছে । হৃদয়ের অতিমান্রিক ভাব'আবক 
প্রসারণশীলতাই কাব্য-সথজন ক্ষমতার দ্বারা বিশিষ্ট শ্্কুমার রূপঙ্গাভ করলেই তাকে 
আমরা কবিত! বলি। মাইকেল মধুস্থদন_ ধার মধ্যে রোমান্টিকতা৷ ও ক্লাসিকতা-_ 
এই উভয়ের স্দুর্লভ সমন্বয় ঘ:টছিল তিনিও কবিত। সৃষ্টিতে ভাবময়তার সঙ্গে কল্পনার 

মিলনসত্যের বিষয়কে বড় করে দেখেছেন। তাঁর চতুর্শিপদী কবিতাবলীতে “কবি? ও 
“কবিতা” নামে যে সনেট আছে-_-তাতে তিনি কবিতা নিথিতির (স্থষ্টি) রহন্তটিকেই 
ব্যক্ত করেছেন। কবিতা ষে অলৌকিক শক্তিলাপেক্ষ সে বিষয়ে তিনি বলেছেন-_ 

গ্য়। করি নবে, 
কবি-মুখ-ব্রহ্দলোকে উরি অবতার 
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর নগরে |” 

বস্তজগৎ থেকে উদ্ভূত ভাব এবং সেই ভাবের সঙ্গে ঘখন কল্পনার স্থষম সমন্বয় ঘটে 
তখনই হয় কবিতার সৃষ্টি কবির মনোৌজগতই তার নির্মাণশাল! যেখানে তিনি 
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ভাবনিষ্ঠ শিল্পী ও ভাবের রূপময়তা ভাষার দেছেই পরিষ্ফুটনে সক্ষম ; তিনিই কবি__ 
ধিনি এই নিগ্িতি-পারদর্শা ঃ 

“সেই কবি মোর মতে, কল্পন! সুন্দরী 
যার মনঃং কমলেতে পাতেন আসন, 

অন্তগামি-ভান্ুু-গ্রভা-সদুশ বিতরি 
ভাবের সংসারে তার স্থুবর্ণ-কিরণ।” _মধুস্থদন 

কথ! কবিতার দেহ, ভাবই তার আত্মা । কথার মধ্যে অর্থময়তা আছে -.যার মধ্যে 
ভাষ! পায় পরিদৃশ্ঠমান বস্তজগত ও মানবিক অভিজ্ঞত!। কিন্তু কবিতাতে তার 
প্রাধান্ত কোথায়? সেই সত্য সৌন্দর্য কোথায় _যা বাস! বেধে আছে কবিতাদেছের 
মর্যমূলে 7? 11272 21001-এর 66810506 (0 06 866681)০০-এর 

ছ্যোতন] কি শুধু অনন্তসাধারপ শব্ধ-সাধনার অলৌকিক নৈপুণ্যে না কি এই 79০1:66০- 
(1০7 তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাধকোচিত প্রয়াসে? 42%012-এর সংজ্ঞার মধ্যেই এর 
উত্তর নিহিত আছে-_তিনি যাকে 61150068] 06০1৪1১০০ বলেছেন তাই ত সেই 
রলানন্দময় মানবিক ভাষাভিত্তিক প্রকাশ য! শেষ পর্ধ্যস্ত একটা 72:£20107) বা 
চরম উৎকর্ষের সীমারেখা স্পর্শ করে। আর তাই আমর! কবিতার ভাষাকে বলি-- 
60325 ০:05 10. 052 10850 0:061- সেজন্যই উৎকৃষ্ট কবিতার ভাষ। সর্বদাই 
অপরিবর্তনীয়। 

একটা কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। কবিত'র প্রাণ তার ভাষাও নয়-_ 
তাবও নয়--কল্পনাও নয়) এ সবেরই গ্্ষম সশ্মিলনে উদ্ধৃত এক অলৌকিক 
রসানন্দ) ভারতীয় আলঙ্কারিকের! যাকে বলেছেন-_ব্যজন1। 

কবিতা ও পাঠক্রম 
কবিত। যদ্দি মানুষের 9017:6006 4১1 বা শিল্পোৎকধের চরম ও পরম অভিব্যক্তি 

হয়-_আর শিক্ষাব লক্ষ্য যদি হয় “২09191665569000 06 06106506101) 21690 

ঠ॥ [৪০._-তবে উভয়ের সাধুজ্যাধন যে একান্তই কাম্য তা না বললেই চলে। 
অর্থকরী বিদ্যার লক্ষ্যে পৌছে আমরা পাথিব অস্তিত্বকে অক্ষুপ্ন রাখি এবং তার 
সার্থকতাও আমাদের কাছে স্বল্প নয়। কিন্তু হৃদয়তৃষা, যার নিবৃত্তি আমাদের সেই 
মহানন্দের আম্বাদন লাভে সাহায্য করে--তার জন্ত আমাদের শিক্ষায় থাকবে কোন 

উপাঙ্গান? কবিতা ও সঙ্গীতই হবে প্লুতার মাধ্যম--যার স্বাপদগ্রহণের মধ্য দিয়ে 
ভাবময় বিশ্ব আমাদের হায় সংবেদ্য হয়ে ওঠে এবং আমাদের করে তোলে সহ্ায়। 
অতএব, কবিতাকে পাঠ্যতালিকার অস্ততূক্ত করায় কোন ব্যক্তির দ্বিমত থাকার 
কথ! নয়। 

কেবলমাত্র একটি সতর্ক বাণী এখানে উচ্চারণ করা আবশ্তক। কবিতা যেহেতু 
স্থকুমার শিল্পকলা, সেইছেতু এর পঠন-পাঠনে শব-ব্যবচ্ছেদদের মত আস্থরিক রীতি 
অবশ্ঠই বর্জনীয় । রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচন! করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় 
তার মত ব্যস্ত করেছেন। কবিতাপাঠের উদ্দেস্টা তত্বের নিফাশন নয়, বস্ত*সত্যে 
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উপনীত হুওয়! তার লক্ষ্য নয়; আত্যস্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে জাগতিক মূল্যবোধের 
রাজ্যে উপনীত হওয়াও নয়-_কেবলমাত্ত্র রস-সত্যের নির্মল আনন্দটুকুই তার শেষ 
লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__“কবিত! হইতে তত্ব বাছির ন! করিয়া যাহারা সন্ত 
না হয় তাহাদিগকে বল! যাইতে পারে, তত্ব তুমি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি 
নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব ।” 

বিভালয়ে কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য 

কবিতায় আমরা যে সার্বজনীন সত্য সৌন্দর্যের কথা বলি ত৷ মান্ছষের উত্তরজীবনেই 

বথার্থরূপে প্রাপ্তবয, অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের রসসাধনার দ্বার। সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া 
সম্ভব। বিগ্যালয় জীবনকে তার প্রারস্ভিক প্রস্ততির স্তর বলতে পারি। ছড়ার সাহায্যে 

আমর! যেমন শৈশবেই কল্পনার সর্বার্থসপাধক সৌন্দর্যের ছ্র্গরাজ্যে উপনীত হয়ে 
বিমলানন্দ লাভ করে ধন্ত হই-পরিণত বয়সে তেমনি উন্নত মানের কাব্যচর্চাব 
মধ্যে এক সাংস্কৃতিক জগতের অভ্যুদ্গয় হয় এবং কাব্যের রসগ্রহণে সক্ষম হুই। 
বিদ্যালয়ের কবিতা চর্চার সাহায্যে কবিতাটির অর্থগৌরব, রসমাধূর্য ও শিল্পসৌন্দর্য 
উপভোগ করতে ছাজ্রদদের সহায়ত করতে চাই। একটি কবিতা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ 
- কেন আমাদের ভাবময়তার সজিনী তার আভাস মাত্র রচনা করাই আমাদের মত 
সাহিতা শিক্ষকের কাজ। কবিতার অষ্টা এই সব রসঙগাধকের সঙ্গে পরিচয় সাধনও 
আমাদদের অন্যবিধ উদ্দেশ্য । কবিতা! রচনার হ্থুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে যে জাতীয় 
সংস্কৃতির সাধনার বিবিধ স্তর প্রচ্ছয্ধ আছে তার স্বরূপ সন্ধান করাও আমাদের লক্ষ্য । 

যে সব সাধক কবি ত্ী্গেব সাধনার দ্বার এক পরিব্যাপ্ত খ্যাতি লাভ করেছেন-- 
তাঁদের কাব্যভাব ও ভাবনার মৃলম্ত্রের সঙ্গে পরিচয় সাধন প্রয়োজন । কবিতার 
অস্তনিহিত ভাবমৃতির সঙ্গে হৃদয়গত সাযুজালাতের মধ্য দিয়ে রসমাধূর্ব আন্বাদন 
আমাদের শেষ ও প্রধান লক্ষ্য হলেও শিক্ষার্থীর অন্তবিধ জিজ্ঞালাকে পরিতৃপ্ত 
করাও সাহিত্য শিক্ষকের কাজ, যদিও কবিতায় কেন্দ্রীয় সত্যের অক্ষুগ্রতা রক্ষা 
সর্বপ্রধান কর্তব্য । 

কাব্যপাঠ-রীতি ও প্রকৃতি 
কাব্য পাঠে আমরা লাভ করি ছ্বিবিধ আম্বাদন- রূপময়ত ও ভাবময়তার 

রসসৌন্দ্য। ছন্দের ধ্বনিময়তাকে অবলম্বন করে স্থরচিত কবিতার সঙ্গীতধর্ষকে উপলব্ধি 
করি স্ুচারু পাঠরীতির সহায়তায়। কবিতায় ছন্দোপ্রাধান্ত ধ্বনিবংকারের এক 
অনির্বচনীয় রসলেকে আমাদের উত্তীর্ণ করে। ভারতচন্ত্র ও সত্যেন্জ দত প্রধানতঃ 

এই গুণেই পাঠক হৃদয়কে জয় করেছিলেন। বিহারীলালই সর্বপ্রথম আমাদের মনকে 
রূপলোকের দর্শনগ্রাহা বৈশিষ্ট্য ও ধ্বনির শ্রুতিমধুরতায় সীমা অতিক্রম করে ভাবের 
রসচেতনার জগতে নিয়ে এলেন-_যেখানে পরিচয় সাধিত হ'ল এক করুণ বিষাদের অর্ধ- 

বিমুর্ত প্রকাশের সঙ্গে । 
বাংল ( পদ্ধাতি )--৫ 
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সঙ্গীতের আবেদন-আমাদের কাছে শাশ্বত বলেই কবিতায় সাঙ্গীতিক ধর্ম আমাদের 
আকর্ষণ করবেই। এ যুগের “আধুনিক কবিতার' ক্ষেত্রে এক মিশ্রবীতির অনুসরণ 
চলছে। তবে আঙ্গিক-বিশিষ্টতা কানের কাছে ধ্বনিমিষ্টতার ষে আবেদন স্াষ্টি করে 

তার ক্রমবর্জনই কবিদের কাছে পালনীয় হয়ে উঠছে । কোথাও ব' স্বর্ন পরিমাণে এটি 
ব্যবহৃত হুচ্ছে। বৈচিত্রের সন্ধানে কবিরা অন্বেষণব্রতী হয়ে কবিতাকে প্রচলিত 
ছন্দপ্রভাব মুক্ত করে অর্থময়তার প্রাধান্ত দিয়ে কবিতাকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহথ করে 
করে তৃলতে প্রয়াপী। এ কবিতা আমাদের নতুনত্বের হ্বাদ দেয় সন্দেহ নেই, । 
মননশীল অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রধান বলে আধুনিক কবি প্রধানতঃ বৌদ্ধিক চর্চ| নির্ভর । 
এসব কবিতায় তাই ভাবের অভাব ন1 থাকলেও ভাব-সৌকুমার্ষের র্রিষ্টতা লক্ষ্য কর! 
যায়। এসব কবিতায় পৃথক ব্বভাব-ধর্মের জন্য পাঠ রীতি ও আবেদনও ভিন্ধী । 

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কখনও কখনও আধুনিক কোন কোন কবিব কবিতা নির্ধাবিত 
হুলেও, সেগুলি অতি-আধুনিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ সুকান্ত ভট্রাচার্ধের “রাণার' 
কবিতাটির নাম করা যেতে পারে। অতি আধুনিক কবিতার ভাব ও প্রকাশধর্মের 
জটিলত! উক্ত কবিতায় নেই। আধুনিক কবিতা ও পাঠকের মধ্যে আছে এক 
ছুর্ণজ্ঘ্য প্রাচীর, তা অতিক্রম করতে হলে চাই সদাজ্াগ্রত চিত্ত ও প্রথর বৌদ্ধিক 
তৎপরতা৷ এবং দার্শনিক তত্বের জ্ঞান। স্থকাস্ত আধুনিক কবি হুওয়1 সত্বেও তার 
প্রকাশতঙ্গীর মধ্যে ভাবপ্রাধান্তই স্থচিত হয়েছে । কাব্য-নিমিতিতেও তিনি প্রচলিত 
ছন্দকে অস্বীকার করেন নি। এরূপ কবিতায় পাঠ-মাধুর্ব ও ভাবোদ্বেলতা--উভয় 
বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। 

বিদ্যালয়ের নিষ্ন-মাধামিক পর্যায়ে সাধারণত বস্তপ্রধান ও সরল রচনাভঙ্গীর স্বল্প 
দৈর্ঘ্যের কবিত! নির্বাচিত হয়। শিক্ষার্থীর অকিঞ্চিংকর যোগ্যতার কথা৷ ভাবলে এরূপ 
নির্বাচন-নীতিকে সমর্থন করতেই হয় । এসব কবিতার পাঠদানে অর্থ-উপলদ্ধি অবশ্তই 
আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু আরও ছুটি বিষয়ের কথাও আমাদের মনে রাখতে 
হবে। রচনাশৈলী যেখানে ভাবনির্ভর সেখানে যথাযথ পঠনের দ্বারাই শিক্ষককে 
ভাবটি মূর্ত করে তুলতে হবে। কোন বিশেষ অংশটি ভাবের বিশেষ প্রকাশক তার 
ব্যাখ্য। করাও প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ কবিতার সত্য যে ঠিক নির্দিষ্ট অঙ্গের মধ্যে 
নিছিত থাকে না-বরং তার অভিব্যক্তি ষে অথণ্- শিক্ষার্থীদের এটা উপলৰি 
করাতে হবে। 

আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে । কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় বা করুপানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়াবার সময় তাদের মৌল কবিধর্মের উল্লেখ করে আলোচ্য 
কবিতার সঙ্গে তার যোগন্ুক্র প্রতিষ্ঠা করতে হুবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্ত সমধর্ম 
কবিত! পাঠ্যকবিতার আলোচনার গ্রসঙ্গেই পাঠ করতে হবে । উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে 
রবীন্দ্রনাথের “ভারততীর্ঘ বা “ছুর্তাগ! দেশ” শীর্ষক কবিতা পড়াবার সময় কবির কোন 

জীবন-দর্শনের উৎসমূল থেকে এদের স্যা্টি হয়েছে_-সে সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য-সাহায্যে 
একটা পরিচ্ছন্ন ধারণ! গড়তে হুবে। 



কবিতা পাঠন পদ্ধতি ৬৭ 

কবিত। পাঠন-কৌশল 

(ক) সাহিত্য পাঠনার 71061%8000. বা মানসিক আমন্ুকৃল্যবিধান একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন বিশিষ্ট কবির কবিতা পাঠের প্রারস্তে সমধর্মী অন্ত কবির 
কবিতা ব! একই কবির অপর কবিত! পাঠ বা আবৃত্তি করে ঝ| তার বিষয়ে আলোচন'র 
সুচনা করে ছাত্রদের মনকে পাঠাভিমুখী করতে হবে। পাঠ-ঘোষণার পূর্বেই কবির 
একটি নাতিবৃহৎ প্রতিরূতি এই উদ্দেশ্ট সাধনেব প্রকৃষ্ট সহায়ক। 

(ধ) শ্রেণীর ছাত্রগণের মানসিক যোগ্যতার মান অনুসারে একটি সংক্ষিগত 
কবি-পরিচিতি প্রদান 'অবস্ত পালনীয় কাজ এবং আধুনিক সাহিত্য পাঠনরীতির 
অপরিহার্য অঙ্গ । কবিত! কবি-মনেরই ফসল। কবিত! রচনায় উৎস জানা ধাকলে 
তা অবশ্তাই বিধৃত করতে হবে। কবির রচনাকর্মের প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করতে 
গিয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলির নাম বোর্ডে লিখে দিলে ভাল হয়। 

(গ) কবিতায় রচনা কৌশল বা! ভাবধর্মের তুলনামূলক আলোচন! পাঠনপদ্ধতিকে 
সমুদ্ধ করে এবং কাব্যচর্চাকে আরও ব্যাপক পরিসরের মধ্যে নিয়ে ষায়। ইংরেজী 
উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে তার অনুবাদ করে দেওয়! সমীচীন । 

(ঘ) ব্যাকরণ ও শব্ার্থের আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে হলে তা করতে হুবে। 
যেমন, 'জুতুয়া” শব্দটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য বিচার অপেক্ষ! ভাব-পরিবহুন ক্ষমতার পরিচয় 
প্র্দানই অধিক কাম্য। কোন দুরূহ শব্দের অবস্থানের জন্য ভাব গ্রহণে বাধার হৃষ্টি হলে, 
তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। 

(উ) আলোচনার প্রশ্জ যেন শেষ পর্যস্ত কবিতার ভাবকে উন্মোচিত করে-_-ত৷ 
দেখতে হবে। পরিশেষে কবিতার সামগ্রীকতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(চ) শিক্ষক কর্তৃক কবিতার আদর্শ-পঠন একটি আবস্টিক বিষয়। 



১২ | অনুবাঘ ও শিক্ষাধার! 

অঙ্গবাদ বলতে আমর! সাধারণত সীমিত সংখ্যক ভাষার মধ্যে পারস্পরিক রূপাস্তর- 
করণকেই বুঝি। ভাষ৷ শিক্ষায় ইংরেজী থেকে বাংলায় অন্থবাদ অথব1 বাংল! থেকে 
ইংরেজীতে অনুবাদ কিংব! ভারতীয় কোন প্রধান স্থানীয় ভাষা থেকে বাংলায় অন্থবাদ 
অথবা বাংল! থেকে অন্যভারতীয় ভাষায় অনুবাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সভ্যতার 
ক্রমপ্রসারের ফলে বর্তমান যুগে পৃথিবীর আয়তন ক্রমশঃ পক্কুচিত হয়ে আসছে। 
পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেব মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদ্ান একাস্তই 
কাম্য এবং অবস্ঠ প্রয়োজনীয়। শিক্ষার লক্ষ্য যদ্দি জীবনের পরিপূর্ণত। সাধন হয় 
তবে ভাব বিনিময়ের দ্বাব। আমরা হৃদয়ের সমৃদ্ধি লাভ করে লাভবান হুতে পারি। 
তাই বিদেশী ভাষা! ছিলাবে ইংরেজী থেকে বা ইংরেজীতে অঙ্থ্বার্দের বিষয় উল্লেখিত 
হলেও অপর সব গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী ভাষা থেকে অস্থবাদের প্রয়োজনও স্বীকৃতি লাভ 
করছে। বস্তত সাহিতাক প্রয়োজন সাধনেও আমাদের ইংরেজী ভাষ! ব্যতীত অপর 
বিদেশী ভাষার উপর সরাসরি নির্ভর করতে হয়। উদ্দাহরণম্বরূপ গ্যেটের “ফাউন্ত' এবং 
হাইনরিখ ব্যোলের 'যুদ্ধ যখন শুরু হয়” সরাসরি জার্মাণ ভাষ! থেকে বাংলায় অন্দিত 
হয়ে আমাদের ভাষ! ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। 

কেবলমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে যে আমাদের অন্ত ভাষার উপর নির্ভর করতে হয় 
_তাই নয়। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের অন্ত ভাষার 
উপর নির্ভর করতেই হুয়; উপরস্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমর! যে ভাবে জীবনের 
সম্পূর্ণতা লাভ করতে চাই-_সেটিও সম্ভব হতে পারে বিভিন্ন সভ্য দেশের সাহিত্যের 
সঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে তোলার মাধ্যমে | ব্যবহারিক প্রয়োজনের 

দিকটিও আমাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কর্মজীবনে অসংখ্য শিক্ষিত মানুষকে 
শিক্ষাকাল শেষে বিছ্ভালয়ে, মহাবি্যালয়ে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, সংবাদপঞ্তর সংস্থায়, নান! 

শ্রেণীর সরকারী সংস্থায়, সর্বভারতীয় কর্মযজ্জে এবং বিদেশে নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত 
হতে হুয়। সেসব ক্ষেত্রে কর্মসাধন ও ভাবের বিনিময়ের জন্য গ্রধানতঃ ইংরেজী 

বা অপর কোন ভারতীয় বা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করতে হুয়। এখানে 
একট! মনস্তাত্বিক সত্যের কথা! মনে রাখতে হবে । বিদেশী ভাষায় কাজ চালিয়ে 
নিতে পারলেও, প্রধানত মাতৃভাষার মাধ্যমেই আমাদের চিন্তাণীলত ও ভাব- 
উপলব্ধি গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে একটা! গোপন, অদৃশ্ঠ, মানসিক 
অন্ুবাগের প্রক্রিয়। ষেন সর্বদাই চলতে থাকে। ধার! ইংরেজী মীতৃভাষার মত শেখেন' 
নি অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা! ছিসাবে শিখেছেন--ঙীাদের অনুরূপ অভিজ্ঞত| লাভ একটি 
সাধারণ জীবনসত্য। অন্থবার্দের ভিতর দিয়ে এই যে অপরিহার্য ষোগসাধন--একে 
আমরা বাস্তবজীবনে অস্বীকার করতে পারি না। তা ছাড়া হুল্প শিক্ষিত জনসাধারণের 
সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের যে ভাবের আদান প্রদ্দান--ত1 প্রধানতঃ মাতৃভাষা বা অপর 



অকুধাদ ও শিক্ষাধার! ৬৯ 

সহজ ভারতীয় ভাষ| নির্ভর । শিক্ষিত ব্যক্তি তার ইংরেজী আশ্রিত সঞ্চিত বা! আহরিত 
জ্ঞান পরিবেশন করতে গিয়ে ঘে পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন পরোক্ষভাবে-_-তাকে 
আমর! অন্থবাঙ্গ ছাড়া আর কিই বা! বলতে পারি ? 

শিক্ষায় মাতৃভাধার গুরুত্ব বিশেষভাবে শ্বীকার করে নিলেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন 
বিশ্বভাষ, বিশেষভাবে ইংরাজীভাষ! শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত স্বীকার করেছেন। জাতীয় 
বিদ্যার সঙ্গে বিশ্ব-বিষ্যার প্ররুত মিলনের মধ্যেই আমাদের চিত্তের মুক্তি নিহিত। 
ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা হেতৃ ভাষ! হিসাবে 
ইংরেজী আমাদের ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষার পরই বিশেষ স্থান অধিকাব 
করে আছে। কোন গেৌঁড়৷ জাতীয়তাবাদীর পক্ষেও এ সত্য অস্বীকার কর! অসম্ভব । 

ইংরেজীর দুইশত বছরেব অগপ্রতিহত প্রভাব হেতু ভারতীয় শিক্ষাধারায় প্রধান 
কাঠামোই গড়ে উঠেছে ইংরেজীকে ভিত্তিকরে । আমাদের শৈশবেও আমর বাংল! 
বাতীত অন্য পণ'ঠ্য পুস্তক ইংবেজীতেই দেখেছি। যে সব বিষয়ের উত্তবও ইংরেজীতেই 
লিখতে হু'ত। তার ফলে ইংরেজীর ভিত্তি ছিল দূরমূল। স্বাধীনতার পর অবস্থার 
গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে সন্দেহে নেই। তবুও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এখনও 
পঠন-পাঠন ইংরেজী নির্ভর । তার ফলে শিক্ষাভত্তিক জান ও ভাবের উপলব্ধির 
জন্য আমর! এখনও মানসিক প্রক্রিয়ার উপর অর্থাৎ অন্বার্দের উপর নিতর ঝরি। 

যতদিন ন! সম্পূর্ণ শিক্ষাধাব! মাতৃভাষা নির্ভর হচ্ছে--ততগ্দিন ইংরেজী চর্চা ও তার 
বাংল! অনুবাদের গুরুত্ব সমান ভাবেই বর্তমান থাকবে । 

ভাষ৷ শিক্ষায় অঙ্গবাদ ও প্রত্যান্থুবাদ কেমন করে স্থান করে নিল, এদের তাৎপধই 

বা কি, এসম্বপ্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। একটি 'ভাষার শিক্ষালাভে যে 
মানসিক সমৃদ্ধি আসে, অপর ভাষা! ও সাহিত্যের চর্চা থাকলে সেই পরিমাণে 
অনেক বেশী সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আমরা লাভ করতে পারি। সরাসরি ইংরেজীর 
চর্চা, এবং অঞ্জিত সেই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের জ্ঞানভাগ্ডারের 
সমৃদ্ধি সাধন করতে পারি তবে তার দ্বারা আমর! উপকৃতই হুব। অনুবাদ চর্চা 

আমাদের ছুটি ভাষায় সম্যক অধিকার অর্জনের স্থযোগ এনে দেয়। কোন মাতৃভাষা- 
অনুরাগী অনুরূপ দক্ষত! অর্জন করলে, মাতৃভাষায় উন্নতির জন্য তিনি তার নৈপুণ্যকে 
অনুবাদের ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করতে পারেন। অনুবাদ সাহিত্য ঘে কোন দেশের পক্ষেই 
সম্পদ বিশেষ। তা! ছাড়া বিশ্বসংস্কৃতির প্রকাশ ও সম্প্রসারণ ত এভাবেই হয়। 
সমৃদ্ধতম সংস্কত সাহিত্যের ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী অন্বাদের মাধ্যমেই তা সমগ্র 
বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক যুগের বাংলা! সাহিত্যও গ্রধানতঃ ইংরেজী থেকে 
অনৃষ্দিত অসংখ্য পুস্তকের প্রকাশনার হবার! অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে। 

স্থির ভাবে চিস্তা করলে অন্থবার্দের আর একটি উজ্জল দিকের কথ! আমাদের মনে 
রাখতে হয়। মাতৃভাষা প্রীতি সকল সভ্যজাতির প্রধান জাতীয় বৈশিষ্ট্য । আমাদেরও 
মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ আছে এবং অনেকেই কেবলমান্তর সেকারণেই তাদের 
জীবনের সকল শিক্ষাল্ধ ধনই মাতৃভাষার চরণে নিবেদন করেছেন। এটি অতীতেও 



৭৯ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। বলা বাহুল্য, মাতৃভাষায় এই পুষ্টি সম্ভব হয়েছে তার 
কেবল নিজন্ব তঙ্গীটুকু অবলম্বন করেই--তা৷ নয়। ক্রমোন্নতির স্তরগুলিতে ইংরেজীর 
অনেকখানি দান করেছে। ইংরেজীর নিজন্ব গঠনরীতির প্রভাব যেমন আধুনিক 
বাংলার দেছে পড়েছে, তেমনি শতাব্দীর পর শতাবী ধরে বন সমুদ্ধ ভাষায় শবসম্পদ 
আমার্দের অভিধানের পুষ্টিসাধন করেছে। স্থবোধ সেনগুগ মহাশয় তার “আমাদের 
ইংরেজী শেখা* নামক পুস্তকে এই ভাষাপ্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। 
আধুনিক বাংল! গগ্যের সাংগঠনিক বিশ্লেষণ করলে দেখ। যায়-_এর মধ্যে বিদেশী ভঙ্গী 
লক্ষ্যণীয় ভাবেই অনুকৃত হয়েছে । 

অনুবাদের সময় বিদেশী ভাষার গঠন রীতির সরাসরি অনুসরণ অবস্থাই নিনানীয়। 
কারণ প্রত্যেক ভাষায় নিজস্বতা তার শব্ধসন্পমিবেশ কৌশল ও বাক্য গঠনবীতির এবং 
বাগধারাব উপর নির্ভরশীল । সে দ্দিক থেকে দেখলে অন্রবাদেব মধ্যে ভাষার নিজস্ব্তা 
বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয় । কিন্তু সামান্য উদারতার সঙ্গে বিবেচন1! করলে এবং ম।তৃভাষার 
পুষ্টির কথা মনে রাখলে একটা! মধ্যপথ অবলম্বন কর! একেবারে অসম্ভব নয়। একটি 
সহনশীল সীম! পর্যন্ত ভাষা-প্রভাবকে স্বীকার করলে ইংরেজীর কিছু ভঙগী, বৈশিষ্ট্য 
সহজেই বাংলায় গ্রহণ করা যায়। আমাদের দেশের যে সকল ইংরেজী*বীশ পণ্ডিত 
বাংল। ভাষায় কিছু অবদান রেখেছেন_তীদের লেখায় ইংরেজী প্রভাব যে কোন 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

॥ অনুবাদের সমস্যা ॥ 

রবীন্দ্রনাথ তার! শিক্ষাসংক্রাস্ত রচনার ক্ষেত্রবিশেষে অনুবাদের জটিলতার কথ! 
বলেছেন একটি উদাহুরণের সাহায্যে । 70156 15 & 15001 ৪10091+-- এই 

ইংরেছী বাক্যটির কোন সন্তোষজনক অন্থবাদ সম্ভব নয়। কোন অনুবাদ করলেও তা 
আমাদের মন:পুত হবে না। অন্গবাদদে সমন্তার উদ্ভব কেমন করে হতে পারে-_এটি 
তার একটি চমৎকার নমুন1। 

বিদ্যালয়ে আমর! অনুবাদ চর্চ। করি বটে-_কিন্ত তার জন্ত যে একটি মানসিক 
পরিপন্কতার প্রয়োজন_-মে কথ! মনে রাখি নাঁ। অঙন্থবান্দে উভয় ভাষাতেই সমান 

দক্ষতার প্রয়োজন। কিন্তু, হুঃখের বিষয়, বাস্তবে এই নিপুণত! দেখতে পাওয়া যায় না। 

বাংল! মাতৃভাষা হলেও ছাত্রগণের ভাষাদর্শে আবশ্যকীয় মান কোথায়? বিদেশী ভাষ৷ 
হওয়ায় ইংরেজীর কথ! না! হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। প্রধান অস্থ্বিধা এই ষে, 
অধিগত ইংরেজীতে প্রয়োজন-সংখ্যক-শব্দ প্রাচুর্য ( আ021006 ০9০৪0018915 ) থাকে 

না। তার ফলে অন্কবাদে বাধার স্থষ্টি হয় । বিষ্ভালয়ে বিশেষ করে শাব্দিক অনুবাদের 
উপর জোর দেওয়া হয় বলে ছাত্রদের ্বাধীন বাংল! রচনাও ক্রমে ক্রমে ইংরাজী 
বাগ ভলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে । তাছাড়া ভাষায় বথার্থ জ্ঞান তার [01079 

ব1! বাগধারাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে । ইংরেজী চর্চার আধিক্য ন! থাকলে এই 
অধিকার জন্মায় ন!। 



অন্থবাদ ও শিক্ষাধার! ৭১ 

অন্ুবাদদের আর একটি সমস্তা এই যে, কোন ক্ষেত্রে ঠিক কোন রীতি অবলম্বন 
করতে হবে তা অনেকেরই জান! থাকে না। বিজ্ঞান বিষয়ের অন্বাদ সর্বদাই যথাসম্ভব 
মূল ভাষাঙুগ হওয়! উচিত। সাহিত্যের ভাষ!| হবে যে ভাষায় অন্থবাদ করা হচ্ছে তার 
চারিজ্ঞযধর্মের অনুরূপ । 

বিজ্ঞানবিষয়ক বচনার অনুবাদে হাতের কাছে পরিভাষা-কোষ ন! থাকার ফলে 
রচনার মানে অবনতি-আর এক সমস্তা। উপযুক্ত পূর্ব-প্রস্তুতির দ্বারা এই সমস্তার 
দুরীকরণ সম্ভব। বিশেষ মতান্ধত! অঙ্নবাদের আর একটি বড় সমস্ত । 

॥ অনুবাদের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ॥ 

কোন জাতীয় বিষয়ের অন্থবাদ কর! হচ্ছে এবং সে অন্বাদ মূলতঃ কাদের জন্য-_এ 
ছুটে! বিষয়ই অনুবাদের নীতি-নির্ধারক। কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থেব অন্গবাদে যে 
রীতি ও পদ্ধতি অন্ুম্থত হবে, সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদে সে তুলনায় ভিন্ন পদ্ধতির 
প্রয়োগ আবশ্তক | বিজ্ঞান গ্রন্থের ভাষার মধ্যে প্রতি শবই হ্থনির্বাচিত-_কারণ সত্যের 
প্রকশই তার প্রধান উদ্দেন্ট। অতএব অন্নবাদের ভাষাও স্থচিস্তিত শব্ধ সমবায়ে 
গঠিত হওয়া উচিত। পারিভাষিক শবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শব্দ তালিকার 
উপর নির্ভর করতে হুবে-_-কারণ প্রযুক্ত শৰ্ের সর্বজন গ্রহণীয়ত। থাক! চাই। যেকোন 
শ্রেণীর পলবগ্রাহ্িত। ও পরিবর্তনশীলত। সতর্কতার সঙ্গে বর্জনীয় । বর্তমান পরিবতিত 
পটভূমিকায় গণশিক্ষার যুগে ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙী নিয়ে 
অন্থবাদ-প্রত্যাঙ্বাদের গুণাগুণ বিচার করতে হবে। যে সব শবের প্রতিশব্ব উপযুক্ত 

পরিচিত লাভ করে নি, তার পাশে ইংরেজী পরিচিত শব্দটি লিখলে ভাব ও অর্থগ্রহণে 
স্থবিধা হবে। ইংরেজ-সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পরবতাঁ কালে বাংলার মধ্যে অসংখ্য 
ইংরেজী শব্দ খুব সহজেই এসে গেছে এবং এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 
“টেবিল” «চেয়ার এর মত “টেষ্ট টিউব” ও “গ্লোব” এর বিকল্প পারিভাষিক শব্ধ থাকলেও 

অবিকৃত ইংরেজী শব্ধ ব্যবহার কর! দোষের নয়। এ বিষয়ে উন্নাসিকত। মঙগলজনক 
হতে পারে না। ওঁদার্যের ফলেই আজ ইংরেজী পৃথিবীর সমৃদ্ধতম ভাষা-_এটি 
অবিস্মরণীয় সত্য। শুধু শব্খই নয়, ইংরেজী বাক্য গঠনের বিশিষ্ট রীতি-_-যা ইতিমধ্যে 
আধুনিক বাংলায় ব্যবহার কর! হয়েছে__-সেই জাতীয় বাক্য আরও ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার কর! যেতে পারে। বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার অন্বাদে বাক্যের গঠনগত জটিলতা 
অবশ্ঠই পরিহার করতে হবে । সহজভাবে অর্থপ্রকাশ হবে বড় লক্ষ্য। 

অনুবাদ ভাষ! শিক্ষার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা কখনই তাষা শিক্ষার পদ্ধতি 

ছিসাবে গ্রহণ কর! চলে না। সাহ্িত্যবিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের অন্থবার্দে ভাষাকে 
জীবনধর্মী ও দেনীয় সংস্কৃতির উপযোগী করে গঠন করতে হবে। কারণ, সাহিত্যের 
উৎস হচ্ছে জীবন এবং সেই জীবনের রসই আমরা সহজে গ্রহণে সমর্থ-যার সঙ্গে 
আমার্দের মোটামুটি একটা! পরিচয় আছে। আর বিজাতীয় জীবন ও সত্যতাভিত্তিক 
সাহিত্যের রসগ্রহণের জন্য চাই বিশেষ সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও সাধন! । বেশী দূরে 



ণ২ বাংল! ভাব! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হাতের কাছেই একট! চষৎকার উদ্দাহরণ আছে। টীকা- 
সমস্িত উপন্তাস থে কল্পনার বাইরে ও অবাঞ্ছিত সেটাই আমাদের প্রচলিত ধারণ|। 
জথচ সতীনাথ ভাছুড়ীর 'টোড়াই চরিত মানস'এর পাতায় পাতায় অসংখ্য পাদটাক। 
রয়েছে--যেগুলোর অস্তিত্ব ব্যতীত এই উপন্যাসের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। বীরভূমের 
বিশেষ আঞ্চলিক কথাবার্তা ও লোকগীতিগুলির+*অক্ষুপ্ন-সৌন্দধ্য অন্থবাদ সম্ভব নয় 
বলেই তারাশঙ্করের “কবি' উপন্তাস ইংরেজীতে অন্থবাদ কর! হয়নি । ” 

অপর একটি মতও আছে। মুল উপন্তাস বা ছোটগল্পেব কথাটাই বেশী করে 
ভাবা হয় এবং অঙ্থবাদেও তার মূল স্থরটি বজায রাখ! হয়। অন্বাদেব ছুটো 
আদর্শ ই আমাদের সামনে বর্তঘান আছে। কালিদাসের নাটকের প্রাচীন ধারার 
অন্থবাদ আছে, আবার ডঃ অমূল্য চন্দ্র দেনের অনুবাদে আধুনিক বাংলা ব্যবহারও 
করা হয়েছে । ইবসনের 79015 609৩, এর একেবাবে পবিবতিত পটভূমিসমন্িত 
অনুবাদ আছে। “ওমর খৈরামের কত ধরণের অন্রবাদ ষে আছে তা৷ বলে শেষ করা 
যায় না। পাঠকসমাজ এর সবগুলি সমান আদরে গ্রহণ করেনি । 

কবিতার অন্থবাদ হয় না_এটাই সাধারণ মত। কারণ, কবিতাই বোধ করি 
মানুষের ভাবের জটিলতম প্রকাশ। কিন্তু, স্বয়ং কবি কতৃক গীতাঞ্জলির সার্থকতম 
ইংরেজী অন্বাদের উজ্জ্বলতম ইতিহাস আমাদের সামনেই আছে। এক্ষেত্রে এটাই 
সত্য এই যে, কবিতার অন্বাদও কবিকর্ম বলেই তার দায়িত্বভার একমাত্র কবিই 
বছন করতে পারেন। এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। 

এবাব বিদ্ভালয়ের অনুবাদ চর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। সত্যি কথা বলতে কি, 
আদর্শবাদের দ্বারা চালিত হয়ে অন্বার্দের প্রাথমিক চর্চার ক্ষেত্ররূপে বিদ্যালয়কে 
নির্বাচন করলেও এর সফলতা বিষয়ে খুব একটা! আশাবাদী হওয়! চলে না। প্রধান 
কারণ, মনোভাব ও যোগ্যতার অভাব। তবে শিক্ষক নিষ্ঠাবান হলে কিছু ভাল ফল 
আমরা আংশিকভাবে আশ! করতে পারি। প্রথম পর্যায়ে, অনুবাদের জন্য বেশ সহজ 
অনুচ্ছেদ নির্বাচন করা যেতে পারে। তারও পূর্বে অনেকে বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী 
ব্যবহারের পক্ষপাতী। ফলপ্রাপ্তি দিয়েই একট! নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে। 
বাগংধার! বাবহারে খুব সতর্কত1 অবলম্বন আবশ্টক। 

অন্ুবা্গে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হুলে খাতনাম। সাহিত্যিকের রচনায় সহজ অংশ 

নির্বাচিত হুতে পারে। মূল রচনায় ধর্ম অক্ষুগ্ন থাকছে কিনা-_সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা 
বিশেষ প্রয়োজন । অন্থবাদে সাহায্যের জন্ত কিছু টীকাও ব্যবহৃত হতে পারে। যেখানে 
শাঝিক অন্থবাদ অসম্ভব, সেখানে ভাবান্ুবাদ করতে হবে । 

শুধু ইংরেজী থেকে বাংল! অন্থবাদ ০য়-_বাংল! থেকেও ইংরেজী অন্ুবাদেব ব্যবস্থা 

থাক! দরকার--তা অবশ্ত আছেও। অন্ধুবাদের ভাষার মধ্যে তার নিজন্বত| থাকছে 

কিন! সেটিই বেশী করে দেখতে হবে। অন্থবাদের শেষে ইংরাজী অংশের কথ! তুলে 
গিয়ে শুধু মাঝ বাংলা অন্থবাদটি পড়ে দেখতে হবে ত। খাটি বাংল! হয়েছে কিনা ন| 
জারজ ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। 



১৩ লিখন শিক্ষাধান ঃ উদ্দেশ্য ও পদ্ধাতি 

ভাষ! মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রতীকময় প্রকাশ । ভাষায় অস্ততূ্তি 

নব ও শব্দসম্টি মানুষের নিদিষ্ট জ্ঞান ও ভাবকে প্রকাশ ও পরিস্ফুট করে। উচ্চারিত 
বব মান্থষের ভাষাভিতিক ধ্বনিময় আত্মপ্রকাশ, আর গিখিত শব্ধ তার চিত্ররূপ মান্ত্র। 

নর্দিষ্ট ব্যক্তি ব1 সীমিত পরিবেশের মধ্যে আমরা! যখন ভাবের আদানপ্রদদান করি তখন 
দামরা উচ্চারিত শব ও বাকে।ব সাহাষ্য নিই। কিন্তু যখন দুরবর্তা কোন ব্যক্তি বা 
5বিষ্তাতের মানুষের উদ্দেস্তটে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করি তখনই লিপির মত চিত্রময় 

ধতীকের সাহাব্য গ্রহণ করা! আমাদের অপরিহার্য হয়ে পডে। হ্বাদ্ঙ্গম করার 
বষয়টি যাতে বাধাপ্রাপ্ত ন৷ হয় সেজন্য ধ্বনি (0:00 ) ব1 চিত্রের একটি সর্বজনগ্রাহা 

মাদ্শরূপ স্থির করে নিই ' কারণ, কোন ক্ষেত্রে ভিন্প ূপ ব্যবহৃত হলে আমরা আর 
গাকে সার্বজনীন ভাষা না বলে সাংকেতিক ভাষ। বলি-_-যদিও ভাষায় সাধারণ ধর্ম 

্রতীকগ্যোতকতা। ভাষাহ্ষ্টির আদিকালে এমনি চিন্রলিপির প্রচলন ছিল, যার 
প্রাথমিক নিদর্শন প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নমুনার মধ্যে এখনও দেখ! যায়। পরে 
ানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রথা বজিত হয় এবং অন্যবিধ সংকেত 
চত্র ব্যবহৃত হতে থাকে । এভাবেই বিবিধ ভাষার অন্তর্গত লিপিমালা গড়ে ওঠে । 

তাহলে লিপির উদ্দেশ হচ্ছে বিশেষ একটি সহজ ধরণের প্রতীক ব্যবহার করে 
নজের মনোভাব প্রকাশ করা এবং মেই মনোভাবকে দূরবর্তা ব1 পরবর্তী কালের 
ানুষের কাছে তৃলে ধরা । বোধগম্যতাই ঘর্দি লিপির শেষ কথাই হয় তবে তার একটা 
র্বজনগ্রাহ রূপের কথ। মেনে নিতেই হবে এবং বাস্তবে সেটাই দেখা যায়। একটি 
ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ঘ্যক্তিগণ লিপির যে রূপ নিদিষ্ট করেন সেটিই আদর্শ বলে গ্রাহ্ 
য়। তবে একদিনেই সে কার্য সিদ্ধ হয় না। একটু বেশী সময় ধরে কিভাবে 
র্ণের আকৃতি পরিবতিত হয় তার চমৎকার নিদর্শন আমর! দেখতে পাই ডঃ দীনেশচন্দ্র 

সেন প্রণীত “বঙ্গভাষ! ও সাহিত); নামক গ্রন্থের প্রথম অংশে। 
আধুনিক যুগে মুদ্রণ যস্ত্রের কল্যাণে বর্ণমালার নির্দিষ্ট রূপটি দেশের সর্বন্র জনসাধারণের 

ধ্যে সমানভাবে বিস্ভৃতিলাভের স্থষোগ থাকায় তার বিকৃতির সম্ভাবনা! নেই বললেই 
চলে। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে একটিমাত্র আদর্শ লিখন-রীতি অনুসরণ কর! হলেও, সাধারণ 
লখনের ক্ষেত্রে ব্যক্কি-বিশেষের লিখন ক্ষমতার গুরুতর পার্থক্য হেতু প্রভৃত পার্থক্য 

ক্ষিত হুয়। তার ফলে অধিকাংশ স্থলেই হাতের লেখা অপাঠ্য ন! হলেও ছুষ্পাঠ্য 
হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনের এই অস্থবিধা দূর করার জন্য বিভ্টালয় জীবনে বিশেষভাবে 
লিখন চর্চার স্থযোগ থাক! দরকার--যার ফলে লিখনের মান বথাসস্ভব উচু মানের 
হতে পারে। এ বিষয়ে ভাল ফল লাভ করতে গেলে কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের মনেই 
নয়-_সমগ্র জাতীয়জীবনে একটি অন্তকূল মনোভাব সৃষ্টি কর! প্রয়োজন । স্থরুচিসম্পন্ন 
স্তাক্ষরের একটি বিশেষ সাংস্কতিক মূল্য আছে এবং সমগ্রভাবে জাতীয় গৌরবসৃদ্ধির 



৭৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধাতি 

সহায়ক। তারাশঙ্কর ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় মূল পাণুলিপি দেখলেই এ সত্যটি 
ধর] পড়ে। 

তাহলে, ভাল হাতের লেখ! যর্দি সামগ্রীক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তবে তার লক্ষণগুলিও 

আমার্দের জেনে নিতে হয়। সংক্ষেপে স্থত্রাকারে এগুলি লিখিত হ'ল-_ 

(১) স্পষ্টত। অর্থাৎ সহজে পাঠষোগ্যত! এব সবচেয়ে বড় গুণ। কারণ, লিখনের 
উদ্দেস্টাই হ'ল অপরের কাছে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন । লেখাব মধ্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের 

ছাপ যতই থাক না কেন তা যেন কোনক্রমেই ছুষ্পাঠ্য হয়ে না৷ ওঠে । এই লক্ষ্যে 
উপনীত হতে গেলে শব্মধ্যস্থ প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট করে লেখ' প্রয়োজন । 

(২) লেখাব মধো অবশ্যই দ্রুতত! থাকবে, কিন্তু আকৃতির বিশেষ বিপর্ধয়সাধনের 
হাত থেকে লেখাকে বাচাতে হবে । এজন্য উপযুক্ত অন্ুণীলণের প্রয়োজন । প্রত্যেক 
শিক্ষিত ব্যক্তির লেখার অভ্যাসটি বজায় রাখ। উচিত। 

(৩) প্রত্যেক ভাষার 1নজন্ব লিপিবৈশিষ্ট্য আছে । বাংল! ভাষার ম্বরবর্ণে ও 
ব্যঞ্জনবর্ণের যে আকারগত ধরণ-ধারণ আছে তা মেনে চল! সকলেরই কর্তব্য। মাক্জাযোগ 
বা! মাত্রাহীনতা যে সব বর্ণের বৈশিষ্ট্য তার প্রতি আমন্ুগত্য প্রদর্শন একাস্তই কাম্য । 
কারণ, খুব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ( জনসন, রবীন্দ্রনাথ ) ব্যতীত ভাষার কোনরূপ 

বিশৃঙ্খলাকে মেনে না নেওয়াই উচিত। তাছাড়া প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের লিখনরীতিব 
মধ্যে ষে বৈচিত্র থাকে তা সাধারণ মাস্ুষের মধ্যে আদৌ আশা করা যায় না। অতএব 
তাকে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করতে হবে। বাংল! বর্ণে মান্ত্রার ওদাসীন্য সম্ভবত একটি 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে । এর আশ প্রতিবিধান আবশ্ঠক। 

(৪) শবের প্রতিটি বর্ণের মধ্যে এবং বাক্যের প্রতিটি শব্দের মধ্যে সমান দূরত্ব 
বজায় রাখলেই লেখা মোটামুটি সুন্দর দেখায়। নিয়মটি তাই মেনে চল! আবশ্যক। 

(৫) ভাল্ লেখার, আর একটি বড় গুণ এই যে, প্রতি অক্ষরই সমান উচ্চতাবিশিষ্ট 
হবে। আকৃতির হু-সমঞ্জন্ততার জন্তই লেখ! সুন্দর দেখায়। 

(৬) যতি চিহ্ের উপযুক্ত ব্যবহ্কারের দ্বারা লেখায় অর্থপ্রতীতি সম্পূর্ণতা লাভ 
করে। এটি উন্নতমানের লিখনরীতির পরিচায়ক। রামমোহনের গছেের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের গন্যের পার্থক্যের এটি একটি বড় কারণ। 

(৭) উত্তম হস্তাক্ষর মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ কবে। অতএব স্পষ্ট ও সুন্ার 
হাতের লেখা ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক। 

(৮) ঘতি চিহ্ের মত লেখায় অপর নিয়মকান্থন__ষথ।, লেখায় বার্দিকে খানিকটা 
জায়গ! ছেড়ে দেওয়ার রীতি, নতুন অনুচ্ছেদে ফাক রাখা ইত্যাদি মেনে চলতে হবে। 

বিশ্লেষণ করলে দেখ। যায়, লিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া । বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
ক্ষেত্রে লেখার কাজটি 'অবলীলাক্রমে সাধিত হয়। কিন্তু, একটু ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় 
যে,:এই কৃতিত্ব অর্জনের পিছনে বন্ধদিনের একাগ্রতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও শ্রম রয়েছে। 
লেধার মধ্যে মানপিক শৃঙ্খলার বিষয়টি বর্তমান। কারণ, লেখ! মানুষের চিস্তাম় 
মনের বিজ্ঞানসম্মত চিত্রময় প্রকাশ । মানসিক চিন্তাকে আমরা! শৃঙ্খলার শৃত্রে বিস্তস্ত 
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করে লেখার মধ্যে রূপ দ্িই। এই কাজে খানিকটা! সময় পাওয়! যায় বলে, মান্থষের 
কথ্যতাষার তুলনায় লেখার মধ্যে অধিক শৃঙ্খল! ও চিন্তায় পরিপূর্ণতার সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

লেখার আর একটি গোপন দিক আছে । বুদ্ধি, মন, দেহ--এ সবের সুষ্ঠু সমন্বয়ের 
ফলেই লেখার কাজটি স্থসম্পন্ন হয়। মাংসপেণীর উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত লেখার 
কাজ ভালভাবে চঙ্গতে পারে না। তাই 'মামর! দেখি__শিশুবা লিখতে শেখার 

পর যে ধরণের লেখ! লেখে তার মধ্যে ইঞ্সিত সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না। লেখার 
একটা নির্দিষ্ট মানে পৌছাতে তাকে দীর্ঘ সময়ের সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। এটি 
সম্পূর্ণ অভ্যাল্ের ব্যাপার। অব্যবহারের ফলে যেমন অনেক িনিসই নষ্ট হয়ে 
যায়--তেমনি বয়ন্কজীবনে লিখন চর্চার অভাবহেতৃ লেখার দক্ষতা! হাসপ্রাণ্ত হয। 
পুনরায় অনুশীলনের ছারা এই ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হুয়। 

লিখনকে পেশীভিত্তিক মানসিক প্রক্রিয়া বলে মেনে নিলে, শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে 
আমর! কিভাবে এর প্রয়োগ করতে পারি--তা ভেবে দেখতে হুবে। শিশুর 

স্বাভাবিক চাঞ্চল্যহেতু দীর্ঘ সময়ের মানসিক সংযোগ সহজে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া 
প্রথমদিকে পেশীগত দক্ষতা! অর্জনেও সে সক্ষম হয় ন1!। প্রাথমিক পর্যায়ে লিখন শিক্ষায় 
এ ছুটোই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক । এদের কথ! মনে রেখেই শিশুর লিখন বিষয়ে 
নীতি ও পথ নির্ধারণ করতে হবে। একেবারে গোড়ার দিকে শিশুকে অক্ষর বা 

বর্ণ লিখতে দেওয়া অনুচিত। প্রথম থেকে শেষ পধস্ত ধাপে ধাপে আমর কিরূপ 
রীতি অনুসরণে করব তা৷ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল-_ 

(১) লিখন বিষয়ে প্রথম এবং প্রধান অবলম্বনীয় নীতি হ'ল শিশুকে যুগপৎ পঠন ও 

লিখন শিক্ষ' দিতে হবে । পঠন ভাষার উচ্চারিত শব্ধময় রূপ, আর লিখন তার চিত্রিত 
রূপ। তাই এ ছুটির মধ্যে সাযুজ্য স্থাপন প্রয়োজন । যে বিষয়টি শিশু পড়ছে-_সেটি 
সে লিখতেও চাইবে । শিশ্তর এই কর্মময় গ্রকাশ খুবই গ্বাভাবিক , গান্ধী গ্রবতিত 
বুনিয়াদী শিক্ষা! কর্মকেন্দ্রিক । এই শিক্ষানীতিতে ভাষাশিক্ষায় বাক্যক্রমিক ও শবক্রমিক 
পদ্ধতির (921661,০6 70০01১00 ও ৬৬070 1$০01)04) প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। 

অর্থাৎ শিশু কোন খেলা বা! কাজ জম্পন্ন করলে তাৰ অভিজ্ঞত৷ শব বা সহজ বাক্যে 

প্রকাশ করবে । একটু ভাল লিখতে শিখলে দিনলিপি (1115 ) রাখার শিয়মও মেনে 
চলতে হয়। এটিও তার আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম । নার্সারী 
স্তরে মন্তেসরী প্রবতিত শিক্ষ। ব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিগত জিনিসের গায়ে তার নামটি 
লেখ! থাকে। শিশ্ত তার নিজের নামটি চিনতে শ্বর্থাৎ পড়তে শেখে এবং লিখতেও 
শেখে__এইভাবে তার পড়ার হুত্রপাত হয়। 

(২) শিশুর মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায়ে সে লিখতে সক্ষম 
না হতেও পারে। এর একমাত্র কারণ হু'ল-সে মনের দ্দিক থেকে যতখানি এগিয়ে 
যায়- বেশীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ঠিক ততথানিই পিছিয়ে থাকে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
লিখন শিক্ষার সময় শিশুর নির্দিষ্ট বর্ণ টি লিখতে ন! পারার ঘটনার মধ্যে অথবা! অক্ষরটির 
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বিরৃতি সাধনের মধ্যে উক্ত সত্যের প্রতিফলন দেখ! যায়। প্রাচীন কালের অনার 

শিক্ষাধারায় তাই 'াগ! বুলান'ব ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তাতে যে উদ্দেশ্তমাধন হত না- 
তানয়। তবে, এব ছুটো কুফল লক্ষ্য করা যেত; প্রথথতঃ শিখতে সময় লাগত যথেষ্ট 
এবং দ্বিতীয়তঃ অক্ষমত! হেতু শিশুর আত্মবিশ্ববসের অভাব ঘটত--যার ফলে ভাল লেখার 
প্রতি বিতৃষ্ণাও দেখা দিত। আধুনিক পদ্ধতিতে শিশুকে যথাসময়ে নিপুণতা অর্জনে 
সাহায্য কব! হয়। শিশুকে কাগ্জ পেন্সিল বা ল্লেট পেম্ধিল বা নীচু বোর্ড ও চক দিয়ে 
খুশিমত হিজিবিজি ব! দাগ কাটতে (501101108 ) দিতে হবে । এর ফলে শিশু 

যেমন শ্বাধীনতাব স্বাদ পাবে--তেমনি চক বা পেক্ষিল ধরার কৌঁশলটিও আয়ত করবে। 

ইচ্ছামত বক্ররেখা অঙ্কনেব অভ্যান গঠিত হুলে তবেই শিশু সরল-বেখার নিয়ন্ত্রিত 

রূপটির বিষয় বুঝতে পারবে এবং ক্রমে অক্ষরের জটিল আকৃতিব বপায়নে দক্ষ 
হয়ে উঠবে । কারণ, অক্ষরগুলি নিয়ন্ত্রিত রেখা ছাড়া আব কিছুই নয়-_কোথাও 
বক্রবেখ! আবার কোথাও ব! সবলবেখ! বিশিষ্ট ভঙ্গীতে আমরা লেখার মধ্যে ব্যবছার 

কবে থাকি। 

(৩) ঠিক পরবর্তাঁ স্তবে শিশুকে দুরকমের উপকবপ সরবরাহ করতে হুবে- (ক) 

বিভিন্ন জ্যামিতির আকৃতির নক্সা এযং (খ) কেবলমাত্র সীমাবেখাযুক্ত শিশুদের 
উপযোগী ছবি। আট ক্রেয়নের সাহায্যে শিশু জ্যামিতিক নক্সাগুলি বিভিন্ন রঙ এ 

পূর্ণ করবে_-এ্গুলিব কোনটি হবে ত্রিতৃজ, কোনটি বৃত্ত বা চতুভূ'জ বা অপর কোন 

চিত্তাকর্ষক নক্সা! । আজকাল সাদ! কালোয় ছাপা বিভিন্ন রকমের সীমারেখা! সম্বলিত 

ছবি পাওয়া যায়। শিশু-পত্রিকাতে কেবলমাত্র কতকগুলি বিন্দু মুত্রিত থাকে এবং 

আকার নির্দেশনূচক সংখ্যাও দেওয়া থাকে। শিক্ষা-উপকরণ হিসাবে এই সব বিষয় 
উপযুক্তভাবে ব্যবহার কবলে শিশু যেমন ছবি আকার আনন্দ পাবে, তেমনি পেশীর 

উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও অর্জন করবে। এই পদ্ধতি কিছুটা আয়ত্ত হলেই শিশুকে বড় 

বড় রঙীন অক্ষর ( আজকাল কাঠের তৈরী অক্ষর পাওয়া যায় ) দেওয়। যেতে পারে। 

সেগুলি সাজিয়ে ছোট ছোট শব্ধ তৈরী কর! যায় এবং সেই সকল শবই লেট 

বা কাগজে বড় আকারে শিশুকে লিখতে বল! যায়। প্রয়োজন অনুসারে শিশুকে 

অবশ্তই সাহাধ্য করতে হবে। ঠিক এই স্তরে শিশুকে বাংল! হরফেব মূল বৈশিষ্ট্য 
অন্থঘারী কিছু নকলা আকতে বল! যেতে পারে। বল! বাহুল্য, সবটাই করতে হবে 

খেলার ছলে। 

(৪) বাংল! বর্ণমালার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একেবারে প্রথম থেকেই 

শিশুকে অবহিত করতে হবে। কোন অক্ষরে মাত্র! আছে বা নেই অথব৷ যুক্তাক্ষরের 

বৈশিষ্ট্যও বুঝিয়ে দিতে হবে । 
(ক) মাত্রা বজিত--এ এ ও তু উখ ইত্যাছি। 
(খ) মাত্র যুক্ত--অ আক মচদ ইত্যাদি। 
(গ) অর্ধ-মান্তরাযুক্ত-_পগখপ ইত্যাি। 
(ঘ) যুক্ত ব্যঙ্নে রূপাস্তর--এ১সজ্র, ওত ইত্যাছি। 
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(৫) প্রথম দিকে লাইন টান! কাগজে শিশুদের লিখতে দিলে ভাল হয়। তার 
ফলে অক্ষরগুলির সমানত| বজায় থাকবে। 

(৬) অক্ষরসীমার উপরে যেমন &” বা “ী” ব্যবহৃত হয়, নীচে তেমনি « বা « 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এজন্ত ইংরেজী লেখার উপযোগী কোন লেখার কাগজ ব্যবহার 
করলে ভাল হয়। 

(৭) সুম্দর, পরিচ্ছয় ও নিতু লেখাই হবে শেষ লক্ষ্য । 
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ভাষা ষে প্রতীকধর্মী ও চিত্রের গুধবিশিষ্ট সে কথা আমর! পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
একটি ভাষ। শতাব্দীর পব শতাবী ধ:র জাতির জীবন অবলম্বন ক'রে ক্রমশঃ নানা 
পরিবর্তনের শৃত্র ধরে এগিয়ে ষেতে থাকে । ভাষার যাত্রাপথে চলার সময় তাই তার 
অঙ্গে নানা পরিবর্তনে রেখা! চিহ্নিত হয়ে ঘায়। শব্দের অর্থেব যেমন পরিবর্তন ঘটে 
তেমনি তার দেহে অর্থাৎ বানান এবং তার উচ্চারণেও কালবিশেষে গভীব পরিবর্তনের 
চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সহস! তার প্রাচীন রূপটি প্রত্যক্ষ করলে 
তাকে চিনে ওঠ1 কঠিন হয়। শব্মধ্যে এই পরিবর্তন ত্ববববনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়কেই 

অবলম্বন করে গড়ে ওঠে । কোন যুগে এই পরিবর্তন ভ্রুত হয়, আবার কোন যুগে 
এই গতি বেশ মন্থর । 

ভাষাৰ ইতিহাস পর্যালোচন। করলে দেখ যায় যে, এই সব প্রভাব নান! কারণে 
চুচিত হয় এবং পবিবর্তনের এতিহাসিক রূপটি ফুটে ওঠে তাদেরই প্রচেষ্টার মধ্যে ধাদেব 
ভূমিকাও এঁতিহাসিক। ভাষার অন্তর্গত শব্দের বাহক রূপ অর্থাৎ তার বানান ৩ 
উচ্চারণ এই জব পরিবর্তন ও প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ে এবং শব! তার প্রাচীন 
রূপটি হারিয়ে বা কিঞ্চিৎ পবিবতিত হয়ে নতুন রূপ ও মর্ধাদ| লাভ করে। আমরা 
আগে কথ! বলি, পরে লিখতে শিখি। ভাষার লিখিত রূপের চেয়ে কথিত রূপ 

অনেক প্রাচীন হওয়ায় প্রয়োগক্ষেত্রে ভাষার উচ্চারণ তার বানানকে প্রভাবিত 
করে। যেখানে উচ্চারণ ও বর্ণ যোজনার মধ্যে স্বভাবগত অমিল রয়েছে, সেখানে 
উচ্চারণ শুদ্ধ হলেও বানান বিভ্রাট ঘটে থাকে । ইংবেজী ভাষাব ইতিহাস থেকে 
সামান্ত তথ্য নেওয়া যেতে পারে। পঞ্চদশ শতকে আবিভূর্ত 08399 সর্ব প্রথম 

ইংলগ্ডে মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং মুদ্রণের সময় তিনি পাওুলিপির বানান 
নিজের বিবেচনা! ও জ্ঞানান্ুমাবে অনেকখানি পরিবর্তন করত্েন। তার ফলে ইংরেজী 
বানান বেশ আধুনিক রূপ লাভ করে। তারপব এঁ একই শতকের বিখ্যাত ব্যক্তি 
জিওফ্রে চসার € ১৩৫০-১৪০০ ) ইংরেজী ভাষা ও রচন! পদ্ধতিতে গুরুতর পরিবর্তন 

সাধন করেন। পরবর্তা উল্লেখযোগ্য বানান সংস্কার খটে আদি আধুনিক যুগে যোড়শ 
শতকে শেক্পীয়রের ( ১৫৬৪-১৬১৬ )দ্বারা। আধুনিক যুগে তিনি বোধহুয় সর্বাধিক 
সংখ্যক নতুন বানান ও নবগঠিত শব্ধ বেশ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়। 
সেকালের মনোভাব অনুসারে ব্যাকরণের নিয়মের লঞ্ঘনও কর! হয়েছিল লক্ষ্যণীয় ভাবে । 
তারপর আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষাকে একট। শৃঙ্খলা বন্ধ শ্তদ্ধ বৈজ্ঞানিক রূপ দিলেন 
জনসন তার বুগাস্তকারী অভিধান 10100058706 05 750£150) 15916)1886 

প্রকাশ করে ১৭৫৫ খুষ্টাব্ে। আর দ্মাধুনিক যুগে এ বিষয়ে পৃথিবীখ্যাত কাজ হল 
১৯২৮ থৃষ্টাবে প্রকাশিত, অসংখ্য মানুষের দীর্ঘ ৭* বছরের সাধনার ফলস্বরূপ “৫, 
বত [501151) 101০0020801 [718001158] 10680801168, | যাই হোক, 
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জনসনের অভিধান ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে ভিত্তিস্থানীয় বলে গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গ তাব 
মূল্য স্বাকাওৰ করলেন এইভাবে--“46 02০6 16 060900৩0176 50871058100 

011১ 101 1006 006 80102: 0৫617051151) 85886 270 006 9910510 

601: 17209861151) 59০111105. 

যাই হোক এ প্রসঙ্গে প্রধান বক্তব্য এই যে, কোন ভাষার বানান গড়ে ওঠে যুগ 
যুগ ধরে । জনমানসেব প্রতিফলন যেমন তার মধ্যে হয়-_-তেমন বন্ধ মনীষীর আস্তরিক 
প্রচেষ্টার ফলে ক্রমে তার একটা! স্থায়ী, আধুনিক ও বিশুদ্বরূপও গড়ে ওঠে । শব ও 
বানানে কালক্রমে পরিবর্তন যে বেশ গুরুতর তা এই ছোট তালিক! থেকে সহজেই 
চোখে পড়বে £ 

চতুর্দশ শতক আধুনিক যুগ 
7০6 শি [76০50 

921155 --- 9০18 

[7155 ০176 - 768৬০18 

081 ১5০ সী [0816 98 

7015 -- [70156 

[206 -২- [১০21 

ইংরেজীর মত বাংল! ভাষার ক্ষেত্রেও সথদীর্ঘথকাল ধবে পরিবর্তনেব মধ্য দিয়ে বাংল! 
শব্ধভাগ্ডাৰ এবং তাপ আঙ্গিকগত নান! বিষয় গডে উঠেছে । গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে 

বাংল। ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস বিধুত করার সময় সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি না করে এবং যথেষ্ট প্রাচীন ধারা থেকে 
উদাহরণ সংগ্রহ না কবে খপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ থেকে বাংল1 বানানেব কিছু নমুন! 
দেওয়া গেল। এই ভাষা যখন ব্যবহার করা হয়েছে--তখনও ব্যংকবণ রচিত 
হলেও কোন বাংলা অভিধান প্রণীত হয়নি এবং বানানগুলির প্রকৃতি বোবার চেষ্টা 
করলে দেখা যায়-_জনসনের পূর্ববর্তী ইংরেজীর মত বাংলাতেও একট! ম্থেচ্ছাচার 
চলছিল এবং বাংলাকে আমরা যতই সংস্কৃত প্রভাবিত বলি না কেন, রামমোহন, 
বিষ্াসাগর এবং বন্ধিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে অন্ততঃ বানানে ও বাক্যগঠনরীতিতে 
সে প্রভাবকে একটা বিশ্তদ্ধ রূপ দেবার কোন বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা! কর! হয়নি। 
বানানগুলি ষে রচনার অস্ততূক্ত তার রচনাকাল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব | 

পুরাতন বানান আধুনিক বানান 
সামিগ্রী - সামগ্রী 
বিক্ষাত - বিখ্যাত 

সম্পত্য - সম্পত্তি 
নাভ টি লাভ 

দিগে্ের - দিগের 
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পুরাতন বানান আধুনিক বানান 

দেসাচার - দেশাচার 

যাবদিয় -- যাবতীয় 
সিল্পকার -_ শিল্পকাব 

জাহাব সস যাহার 

ডাণ্ডাইল -_ দাড়াইল ইত্যাদি 

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের প্রধম ভাগ থেকে বাংল! শব্ধ তার বানান ও উচ্চারণ 
এবং বাক্যগঠন ভঙ্গীকে আধুনিক রূপ দেবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য কবা গেল। 
বাংল। বানান যে আজ একট! সমস্ত! হুয়ে দাড়িয়েছে তার কারণ বহুবিধ । স্বল্প 
শিক্ষিত বা অধিক শিক্ষিত__সকলের কাছেই এটি একট! সমন্তা। প্রায় আধুনিক 

যুগে বাংল! বানান যে একটা নিপিষ্ট রূপলাভ করেনি তার প্রধান কারণ ছুটি--(১) 
জনসনের মত কোন বৈজ্ঞ'নিক দৃষ্টলম্পন্ন প্রতিভার অভাব এবং (২) মুদ্রাযন্ত্রে 
অগ্রচলন। এর সঙ্গে শিক্ষ! ব্যাপ্চির অভাব, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর শিধিলত' এবং 
গ্যসাহিত্যের বিলম্বিত হৃচন! প্রভৃতি কারণগুলিও বিবেচনাব যোগ্য । মধ্যযুগীয় 
বাংল! সাহিত্যেব ইতিহাস থেকে দেখা যায়__বিখ্যাত সাহিত্য কর্মগুলি অন্থলিপিকারের 
সাহায্যেই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করত। ভাষার কাব্যধমিত। আলোচনার 
বিষষ বলে গণ্য হলেও, রচনাব অপর কোন আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হত বলে 
জানা যায় না। তাছাড়া, মুদ্রাকর প্রমাদের মত অঙস্লিপিকাবেব ভ্রান্তিবশতঃ নান! 
বৈষম্য ও বিচ্যুতি মূল বচনার মধ্যে অন্থুপ্রবেশ কবত। সমালোচনার কোন মনোভাব 
না থাকায় সংস্কারের কোন প্রশ্ন উঠতে। না। এভাবেই বানান ভূল এবং অন্তবিধ 
ভুল দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে চলে আসছে। 

একালে শিক্ষার প্রসার এবং মুদ্রশ যন্ত্রে কল্যাণে পুস্তক সহজপ্রাপ্য হওয়ায় 
বানানের শুদ্ধ রূপটি সকলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষষ হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে, 
সম্ভবতঃ বিস্তাসাগর মহাশয়ের সামগ্রীক প্রভাঁবছেতৃ, ভাষার স্বাস্থারক্ষার জন্য শিক্ষিত 
সমাজে একট! সচেতন মনোভাবও দেখ! দিয়েছে । বাংলা বানানের জটিলতা এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অশুদ্ধ রূপ তাই আজ সকলের কাছে সমন্তার আকারে দেখা 
দিয়েছে । তাই তাব প্রতিকারের কথাও আজ ভাবতে হচ্ছে। 

বাংল! বানান সমস্তার সমাধান করতে গেলে ভাষার ইতিহাসের আলোচিত 
সত্য ও তথ্যগুলিকে মনে রাখ! গ্রয়োজন। কারণ, গতিশীলত! ও পরিবর্তনময়ত! 
ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে, আমর! খন তার একটা স্থায়ী রূপ গিতে চাই তখনই 
পরোক্ষ প্রতিকূল শক্তি হিসাবে এগুলি ক্রিয়াশীগ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আদর্শের 
পাশাপাশি তাকে অশ্বীকারের আদর্শও বর্তমান থাকে। তাই বানান ভুলের 
প্রতিকারে একদিকে থাকবে জদর্শনিষ্ঠা এবং অপর দিকে থাকবে সমন্তাতিত্তিক 
বাস্তব চেতন! । 



বানান সমস্যা ও তার প্রতিকার ৮১ 

বানান ভুলের কারণ 2 

বানান তৃলের সম্ভাব্য কারণগুলো! এখানে সংক্ষেপে আলোচনা প্রা হছুল। এই 
আলোচন| থেকেই এই সমস্তা সমাধানের পথও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

(১) জাতীয় উদ্দাসীন্ঘ্য -_বাংলা আমাদের মাতৃভাষা । এই ভাষা আমাদের 
সকলেরই একট। অনায়াস-পটুত্ব আছে। প্রাচীনকালেব ধর্মাদর্শের অন্থুসবণে বাংল! 
কাব্যের ভাষা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সাহিতাকের হাতে যে ভাবে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ধ হয়ে উঠেছিল 
সে নিপুণতা ও এঁকাস্তিকতার কিছুমাত্র অংশ পরবত্তা জীবনধারার মধ্যে সঞ্চারিত 
হলে বাংল! ভাষার আধুনিক রূপায়ণের জন্ত উনবিংশ শতক পধস্ত অপেক্ষা করতে হত 
না। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সাহিতত্যকেন্দ্রিক ভাধানিষ্টা তথা আঙ্গিকণি্ষ্ঠ। সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক 
অবহেলার সম্মুখীন হয়েছিল সপ্রদশ ও 'অই্রদশ শতকে । তাই কাজের ভাষা ছিসাবে 
বাংল! ঠিকমত গড়ে উঠতেই পারেনি । এঁধানে মেখানে য| একটু বাংলা লেখা হত-_ 
ত! ছিল নিতান্তই গতান্গগতিক এবং পত্রেিলিখনের গগ্ভ ছিল একেবারে সংস্কৃতান্ুসারী | 
এমনকি উনবিংশ শতক-_যাকে আমর! জ্বাতীয়্ জাগরণের কাল বলে গৌবব বোধ 
করি_সেই ইউরোপ থেকে ধার কর! জাতীয়তাবাদের দিনে বাংল! ভাষার প্রতি 
আত্তরিক ত্বণা প্রদশশন করেছিলেন আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ-যার একগ্রাস্তে 

ছিলেন ইংরেজীধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং অপরদিকে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পগ্ডিতবর্গ। 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও সত্যোদঘাটনেব পব আব কিছু বল! বাহুল্যমাত্র। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-_যার গর্ভ থেকে মাধুনিক বাংলা ভাষ! জন্মলাভ করেছে সেই 
গোঠীর অস্ততৃক্তি শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বাংল! ভাষার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন 
করেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য এখানে সামান্ত ছুটি 
উদাহরণ ব্যব্ার করব। কি ভাবে বাংল! বানানের প্রতি ওদাসীন্য দেখান হয়েছে -- 
তা ধে কোন সতর্ক পাঠকের চোখে সহজেই পড়বে । একটি উদ্ধৃতি অবশ্থ সামান্ 
পূর্বের । 

(ক) “ষে দিনে য়েস্ত ঘর হইতে যাইয়া! বসিলেন সমুক্রের তিরে। এবং হেন বড় 
মানব্য একত্বর হইল. **ও সকল মানব্য তটের উপর ভাগ্াইল।.*...তাহার সিকড় 
না হওনের কারণ সুক্ষভাব হইয়া! গেল ।.-**-*ষাহার শুনিবার কল্প আছে সে শুল্ক ।” 

(খ) “একটা ছিন্ন পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হুইয়! শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে 
পড়িল। অকন্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়! চমকিৎ ছিলেন, পশ্চাৎ জানিলেন 
তিরে বিদ্ধিত চিষ্প পক্ষি।” 

রাম রাম বন্থ। 

এই ধারা আধুনিক বুগেও প্রসারিত এবং অতি আধুনিক কালে প্রধানতঃ ছাত্র 
সমাজের মধ্যে এবং এক জাতীয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে বানানে নিয়মহীনতা সকলেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । এমনকি কিছু সংখ্যক শিক্ষক এই ধারণ! পোষণ করেন যে, 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত ইতিহাস ব! ভৃগোলের মত বিষয়ের উত্তরপন্জে অশুদ্ধ 
বাংলা ( পদ্ধতি )--৬ 



৮২ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বানান ব্যবহার খুব একট! দোষের নয়। তাছাড়া, একথা! সত্য এই যে--এক শ্রেণীর 
ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী বাংল! না! জানাকে ( এবং সম্ভবতঃ তল বাংল! জানাকে ) আত্ম- 
শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করেন । আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যেহেতু, নতুন বাংল! শব 
গঠনে এবং বানানে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাদের এতিহাসিক সাহিত্যিক প্রতিভার 
স্থযোগ নিয়েছিলেন, সেজন্ত অনেক অক্ষম ব্যক্তিও তাঁদের পদাঙ্ক অন্থসরণ করতে 
চান। তার ফল কি হয়েছে বা আমারা সবাই জানি। আজকাল পাঠ্যপুস্তক, গঞ্জ 
পন্্রিকা, সংবাদপত্র এবং অন্যবিধ পুস্তকেও লেখকের খুশি অনুসারে বানান ব্যবহার 
করতে দেখ! যায়। বাংলাভাষায় আদর্শ অভিধানের সংখ্যা এখন নিতান্ত হ্বল্প নয় 

এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বানান সংস্কারের নমুনাও আমাদের হাতের কাছেই 
আছে। তা! সত্বেও, অন্থুকুল ফল যে পাওয়| যাচ্ছে তা নয়। অতএব, এই গিিদ্ধান্ত 
কবা অবস্তই অন্যায় নয় যে--এক সর্বব্যাপী ওদাসীন্যের ফলেই বাংলা বানান সমস্যা 
আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে। 

(২) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা_ 
বাংল! ভাষাভিজ্ঞ কোন জাপানী শিক্ষা! প্রেমিকের সাম্প্রতিক (এপ্রিল, ১৯৩৭1 একটি 

প্রবন্ধ থেকে জানা গেল যে বর্তমানে জাপানে বাংল] শিক্ষাঙ্গানেব সীমিত প্রচেষ্টায় 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, ও “দ্বিতীয় ভাগ' এবং রবীন্দ্রনাথের 

সহজ পাঠ' ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। বিদ্ভাবাগর 

মহাশয়ের এই পাঠ্যপুস্তকের বয়স একশত বৎসবেরও বেশী । তাহুলে, কোনগুণে এটি 
এখনও ভাষাশিক্ষাব প্রথম সোপান? তার সময়ে মানপিক চাহিদার কথা প্রায় 
বিশেষ চিন্তা করা হত ন1 এবং তার গুরুত্ব দেওয়া হত না, তবুও এই পুস্তক প্রণয়নে 
তিনি শন্গ ও পাঠসনিবেশে প্রমন এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বীতি প্রয়োগ করেছিলেন যার 
ফলে এই পুস্তকের ভিত্তিতে ধারা শিক্ষালাভ করেছেন-_তাদের বানান ভূল হয়না 
বললেই চলে, বিষয়বস্তর দিক থেকে সামান্ত কঠিন এবং পরিবেশন রীতি নীরস 
হলেও ( রীন চিত্র সমদ্বিত নয়, মুদ্রণ ও কাগজও ভাল নয় ) এ ছুটি পুস্তকের প্রয়োজন 
আজও নিঃশেষ হয়নি । “সহজ পাঠের” মান ত ষথেষ্ট উন্নত। 

সেকালে শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক মনস্তত্বভিত্তিক ন! হলেও, বানান মুধস্থ করাব উপর 
এমন একটি গুরু দেওয়। হ'ত বলেই, একবার আয়ত্ব কর! বানান সমস্ত জীবনে আর 
ভূলে যাবার সম্ভাবনা! ছিল না। বিগ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতান্থগ ভাষা! ও রচনারীতি 
বাবহার কবায় ছাত্রদের তৎসম শব্দের জটিল বানান ও তার প্রয়োগ শেখ! সম্ভব ছিল। 
এই ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে আধুনিক শিক্ষাধার! অন্মাবী পাঠ্যপুস্তকের । 
আধুনিক যুগে চিন্তাধারার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক গ্রণপ্নন ও পরিবেশন রীতি 
অনেক উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তবুও কোথাও কোথাও গুরুতর ক্রুটি থেকে 
যাচ্ছে। একটি উদাহরণ দিতে চাই। সরকার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক «কিশলয়-এ' এক 
খ্যাতনামা সাহিত্যিকের “সাধু রচন! চলিতে সম্পূর্ণরূপে পরিবতিত করে পরিবেশন করা 
হয়েছে। এর ফলে বইটি নাকি সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে একই ছাত্রকে 



বানান সমস্যা! ও তার প্রতিকার ৮৩ 

হয়ত “সাধুভাষায়' রচিত অন্ত পুস্তক পাঠ করতে হচ্ছে। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ 
ন! ধাকলেও প্রশ্ন করা যায় অনুরূপ পরিবর্তনের ফলে বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য পঠন- 
পাঠনের নির্দিই লক্ষ্যের দিকে আমর! অগ্রসর হতে পারছি কি, না আরও বিভ্রাস্তির 
সষ্টি হচ্ছে? 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত নির্দিষ্ট অপর পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে লিখিত ও পরিবেশিত । আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু, এইসব 
পুস্তকের গঠন-পাঠনে যে রীতি অন্ুন্থত হওয়া উচিত-_বাস্তবে তা হয় না। তাৰ 
ফলে প্রস্তুতিও ব্যর্থ হয়ে যায়। বানানে ষে ধরণের নিবিড় চর্চার হযোগ থাকলে তা! 

স্থায়িত্ব সরকারে আয়ত্ত করা যায়--তা৷ আমাদের বিদ্যালয়ে: নেই বললেই হয়। 
ভাষা যদ্দি মনোভাবের চিন্ররূপ হয় তার উপস্থাপনও হবে যাযথ। অর্থাৎ শিক্ষক ও 
ছাত্র উভয়কেই আরও বেশী শ্রমসাধ্য লিখনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে । বোর্ডের 

কাজ হবে বেশী এবং ছাত্রদের লিখনের অভ্যাস বৃদ্ধি করতে হবে । তাছাড়া অস্বীকার 
করায় উপায় নেই--ষে বানান [100680191 অর্থাৎ প্্বনিবিজ্ঞানের স্ত্রান্থসারী নয়-_তা 
মুখস্থ না করে উপায় নেই। কঠিন ইংরেজী বানানের ক্ষেত্রে আমরা সমগ্র শব্দটির 
চিত্ররূপ মনে পাখি-_সেই সঙ্গে সেটি সুখস্থ রাখাব চেষ্টা করি এবং ক্রমাগত ব্যবহাবেব 
দ্বাব। তার ষধার্থত। অক্ষুগ্ন রাখার চেষ্টা করি । 

মনোবিজ্ঞানী থর্ণভাইকের শিক্ষণ হ্ত্রে (1,955 ০0 168:0175 ) দেখা যাচ্ছে 
অধীত বিষয়কে স্থায়ীভাবে মনে রাখতে হলে কিছু সময় অন্তব তার শনুণীলন অবশ্থই 
প্রয়োজন। সপ্তাহে একদিন পুবাতন পাঠের চর্চাব সযোগ থাকলে কঠিন বাশানগুলো! 
মন থেকে মুছে যেতে পারবে ন!। 

পাঠ্যপুস্তকের প্রতি পাঠে নতুন কিছু শব্ধ পরিবেশন করার বীতি আছে। গন্ন 
ব৷ প্রবন্ধের মধ্যে শব্গুলোকে সন্পিবেশ করে ছাত্রদের শব্ধভাণ্তার বৃদ্ধি কর! হয়। 

নিয়শ্রেণীগুলোতে এই পদ্ধতির আরও সুষ্ঠ ও ব্যাপক প্রয়োগ দরকার। একটি শবকে 
বথাসম্ভব ছাত্রদ্দের জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার বিষয় করে তুলতে হবে। তাছাড়া 
শব্দগঠনের দিকটি বোধ হয় আমার্দের বিদ্যালয়ে একটু বেশী মাত্রায় অবহেলিত হ্য়। 
একই শবকে বিভিন্ন বাক্য মধ্যে ব্যবহার কর ব1 একটি শব্দের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠন 
ক'রে বৈচিত্র ত্ষ্টি করা বা! সমোচ্চারিত ভিন্নার্ক শব্দের বাপক প্রয়োগের দ্বার! যথার্থ 
বানানটি মনে রাখতে সাহায্য কর! প্রভৃতি গ্রয়োজনমত অনুশীলন কর! হয় না। 

ব্যাকরণ ও অভিধান--যার সাহায্যে সার্থকভাবে বিশুদ্ধ বানান শিক্ষ। দেওয়। 
যায়--সেগুলোর সার্থক ব্যবহার আমাদের দেশে কখনও হয় না। ফলে ব্যাকরণের 
সঙ্গে ব্যবহ্থারিক ভাষার কোন যোগস্ত্রই গড়ে ওঠে না--বা শেষ পযস্ত 1 পরীক্ষার 
একট! উপাদানই থেকে যায়। মূল বাংল! পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সাজীকৃত করে না পড়ালে, 
আজকের দিনে পৃথক ভাবে ব্যাকরণ চর্চার কোন সার্থকত। নেই । কারণ, রসায়ণ 
শাস্ত্রের সথত্রের মত ব্যাকরণের হুত্রও অল্পদিনেই মন থেকে মুছে ধায় । কোন ছাত্রের 

ব্যাকরণের কোন শবুত্রের সঙ্গে পরিচয় না৷ থাকলেও যদি শ্ুদ্বরূপে ভাষা প্রয়োগ করতে 



৮৪ বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

সক্ষম হয়-_-তবে তাকে যোগ্য বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা থাক উচিত নয়। খুবই 
ছুংখেব বিষয়, আমাদের দেশের কোন বিদ্যালয়েই ঠিক আনুষ্ঠানিক ব! কাধ্যকরীরূপে 
অভিধান দেখার কৌশল শেধান হয় না। অথচ, অভিধানই বিশ্তদ্ধ ভাষারূপের শ্রেষ্ঠ 
মাধ্যম । ছাত্রকে অভিধান মনোভাবাপয় করে তোলাকে ভাষাশিক্ষার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য 
বলে গণ্য করতে হবে। 

(৩) ব্যাকরণের জটিলভ। 

ভাষার চলমানতাহেতু ভাষার মধ্যে বিপুল পরিবর্তনেব স্থর ধ্বনিত হয়, অথচ সেই 
তুলনায় ব্যাকরণ পিছিয়ে পড়ে অর্থাৎ পরিবর্তনের নুত্র ধরে নতুন সুত্র ব1৷ বিচারধারা 

সংযোজিত হয় না। তাব ফলে বানানের উপব তার একট! তীব্র প্রতিক্রিয়! দেখ! 
দেয়। ঠিক কোন বাংলা বানানটি ব্যবহার কবব--তা! নিয়ে বেশ দ্বিধায় পড়তে হয় 
অনেককেই। এক্ষেত্রে অনেকে আবাব ধ্বনিতাত্বিক রীতি অন্সবণের পক্ষপাতী । 

বাংল! শব্দভাগ্ডাবে তৎসম, ততন্তব, দেশী-বিদেশী ইত্যাদি শব থাকায় বানাশে 
জটিলত দেখা দেয়। তৎসম শবে যেনিয়ম পালিত হয় বিদেশী শব্ের বানানে সে 
রীতি অনুহ্ত হয় না। তার কলে বানান ভূল হবার সম্ভাবন। থাকে। 

ংল! বর্ণমালায় এমন অনেক বর্ণ আছে যেগুলো! সমধ্বনি বিশিষ্ঠ অথচ বিভিন্ন 
শব্দে ব্যবহ্ৃত। এদের যে উচ্চারণগত পার্থক্য আছে তা নয়। তাহলে পৃথক বর্ণ 
বর্ণমালাব মধ্যে রাখার সার্থকত। কোথায়? “ন' ও ণ*__এ ছুটির ব্যবহারিক পার্থক্য 
কোথায়? “স' “ষ' "শি" এর পারস্পরিক তারতম্য সামান্তই মেনে চলা হয়। তৎসমের 

“যা তন্তব শব্দে কেন এবং কিভাবে '' এ পরিণত হুয় তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্য! 
নেই ও যথা কাধ্য--কাজ। এখানে প্রাকৃত ভাষার রূপাস্তরের ( কজ্জ) কথাটা মনে 
হলেও উচ্চরণে কোন ধ্বনিগত তারতম্য নেই। সন্ধি ও মমাসের নিয়মের জটিলতা ও 

ংলা1! বানানকে আবও কঠিন করে তুলেছে। খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নিয়মগুলে! 
মনে রেখে ব্যবহারিক দ্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। 

(8) আঞ্চলিক প্রভাব 

একই বাংলাভাষার অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন রূপ (1015160%) রয়েছে । শব্দের 
উচ্চারণ ও ব্রপবিপর্যয় দুইই আঞ্চলিকতার ফল। “অপিনিছিতি, “অভিশ্রুতি' “বিপধর়” 
'সমীভবন” ইত্যাদি ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য উচ্চারণগত বৈচিত্রের ফলেই সাধিত হয়। 
বাংল! শিক্ষকের উচ্চারণে যতদুর সম্ভব আদর্শ কথ্য বাংলার ধ্বনি-রূপের অন্ুদরণই 
কাম্য। শিক্ষক দেশের যে অঞ্চল থেকেই আসন্ন না কেন--তীকে শ্রেণীকক্ষে সর্বজন- 
গ্রাহ আদর্শ ভাষায় পড়াতে হবে। 

(৫) বিখ্যাত সাহিত্যিক? সংবাদপত্র ও পত্রিকার প্রভাব-- 

রবীন্দ্রনাথ যেসব বানান ব্যবহার করেছেন-_-অনেকেই সে সব বানান বা তার 
অনুরূপ বানান ব্যবহারে উৎসুক হন। এর ফলে একই শব্জের বিবিধ বানান প্রচলিত 



বানান সমশ্তা। ও তার প্রতিকার ৮৫ 

হয়। সম্পাদকীয়তে 'যুগাস্তর' পত্রিক! চলিত বাংল! এবং “আনন্দবাজার পন্ত্িকা' সাধু 
বাংল! ব্যবহার করেন। এর ফলে বিভ্রান্তি আসে। আধুনিক পত্রপত্রিক! “ফনেটিক? 
বানানের পক্ষপাতী । কিন্ত, তা কতদূর যুক্তিযুক্ত ত1 ভেবে দেখতে হুবে। 

বানান ভূল দূরীকরণে পালনীয় নীতিগুলি এখানে সৃত্রাকারে উপস্থাপিত 
হ'ল £- 

(১) বাংলাভাষার প্রতি জা'তীয় মমত্ববোধ স্থ্টি করতে হলে তাব বিশুদ্ধি রক্ষা! যে 

জাতীয় কর্তব্য-_এ বোধের উন্মেষ ও প্রয়োগ আবশ্ঠক। 
(২) তাষা ব্যবহারে উদ্গারণীতির স্থান থাকলেও স্থিতিশীল এঁতিহোর মূল্য 

সর্বাধিক। বানানে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রয়োগ ন।! করে ভাষাভিত্তিক নির্দেশিত পথ 

অর্থ'ৎ ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হবে । 

(৩) প্রয়োজন হলে, বাংল ব্যাকরণ ও বর্ণমালার সংস্কারসাধন করতে হুবে। 
8) কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের নিয়ম মেনে চললে খুবই ভাল 

ফল পাওয়া যাবে । বিদেশী শঞ্জের বানানে রাজশেখর বস্থুর নির্দেশ মেনে চল! 

যুক্তিযুক্ত 
(৫) একই ধরণের তাষ! ( চলিত ) সমন্বিত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে হবে। 

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে মনোবিজ্ঞানের সত্যের প্রয়োগ প্রয়োজন । 
(৬) বাংল! শিক্ষকের আরও পরিশ্রমী হয়ে শ্রতিলিখন এবং শব ও বানান চর্চার 

জন্য সময় বেশী ব্যয় করতে হবে । 
(৭) কোন শিক্ষকের ত্রুটি থাকলে অন্থুণীলনের সাহায্যে তার দূরীকরণ আবশ্তক। 
(৮) ছাত্রগণের শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । 
(৯) অস্তুদ্ধ বানান শুদ্ধ করতে দেওয়ার পদ্ধতি অবস্থাই বর্জনীয় । 

(১৭) শব্দ তৈরীর খেল! ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তন করলে খুব ভাল ফল আশ! 

করা যায়। 
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আধুনিক যুগে সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের বাস্তব জীবনে প্রভূত 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার মানলিক পরিবর্তনও আমর] দেখতে 
পাচ্ছি। এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে নব নব আবিষ্কারের সুফল মানুষ ভোগ করছে 
এবং সেই দিক থেকে দেখলে বলা যায় মানুষের অস্তিত্বের পটভূমি এই যে পৃথিবী 
তার আয়তনও আজ বিশেষভাবে সঙ্কৃচিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিগনাকাঙ্খা 
ক্রমবর্ধমান এবং সভ্যতার বিষয়গুলির পারম্পরিক আদানপ্রদদানও আজ অনেক সহজ ও 

স্বাভাবিক। এক দেশের মানুষ কিভাবে চিন্তা করছে--ত৷ জানার জন্য আমর! উন্মুখ 
হয়ে থাকি। এই সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা এক দেশের মানুষকে অপর দেশের মানুষের 
কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এক জাতির সাহিত্যের ধার] তাই অপর জাতির মানস- 
জীবনের খাতে হুচ্ছন্দে প্রবহমান। আমরা যে নিজের দেশের সাহিত্য-পাঠের মধ্যেই 
আনন্দ পাই-_তা৷ নয়, বিশ্বসাহিত্যের বসাম্বাদনে আমরা সমান আগ্রহী । 

জীবনের দৃষ্টিতঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য যেমন বাস্তব জীবনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়--তেমনি তার কর্মসাধনা ও জীবনপ্রস্তাতিও এর দ্বারা সমভাবে প্রভাবিত হয়। 
ফলে যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ও ধারার মধ্যেও পরিবর্তন দেখ! দেয়। আজকের দিনের 
জীবনের প্রলারতার স্থাভাবিকতায় তাই আমরা শিক্ষার ধারাকেও বহুমুথী করে 
তুলতে চাইছি। কেবলমাত্র পরীক্ষা-সফলতাকেই তাই প্রধান বলে মনে না ক'রে 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যসাধন ক'রে আমরা শিক্ষার্থীয় সর্বতোমুখী 
বিকাশের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছি। বিদ্যালয়ে পাঠ্যস্থচীর মধ্যে যে সাহিত্য ও ভাষা 
চর্চার স্থযোগ আছে-_-তাকে ত আমরা আবশ্তিক বলে মনে করছি, পরস্ত এর সম্পূরক 
ব্যবস্থা হিসাবে সাহিত্য অন্ুশীলনকে ব্যাপকতর করে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলির সঙ্গে 
তার একটা যোগসাধনও করতে চাইছি। এইভাবে বিদ্যালয়ে সাহ্িত্যচর্চা আরও 
বিস্তৃত ও গভীর হয়ে উঠছে এবং উত্তরজীবনে শিক্ষার্থী যাতে আরও বেশী পরিমাণে 
সাহিত্য অনুরাগী হয়ে ওঠে, তার জন্যও একটি অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই 
আজকের দিনে পাঠযক্রমের বাইরে সাহিত্য-অঙ্থুণীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা অবশ্ঠাই 
সমর্থনযোগ্য। 

বিষ্ভালয়ে সাহিত্য অন্ুণীলন কয়েকটি বিষয়কে অবলম্বন করে হতে পারে। বথা-_ 
(১) পাঠ্যপুস্তক (২) দেওয়াল পত্রিকা (৩) বিদ্যালয়ের বাধিক পত্রিকা (৪) নাট্য 
রূপাস্তর ও অতিনয় (৫) পাঠচক্র (৬) বিতর্ক সভ! (৭) সাহিত্য-সত] (৮) সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান (৯) সাহিত্য প্রতিযোগিত! (১০) পাঠাগার-পত্রপত্রিকা। প্রত্যেকটি বিষয় 
সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচন! করা হল। 

৫) পাঠ্যপুস্তক £__-আমর! সাহিত্য অনুশীলন করি পরীক্ষার চাহিদার কথ! 
ভেবেই । শিক্ষার চরম লক্ষ্যের চেয়ে পরীক্ষার চাহিদাই ছাত্রদ্দের বেশী করে প্রভাবিত 
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করে থাকে । এই ব্যবস্থা মাতৃভাষা! এ সাহিত্য অন্ুণীলনের বাধান্বরূপ। মাতৃভাষার 
সমগ্র রূপটি প্রথম থেকেই শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হুবে। পাঠ্যপুস্তকের দ্বার! 
বঙ্চি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে তা এমনভাবে রচনা করতে হুবে 
যে, সে ত। পাঠের দ্বার! শিশুর! রসের আহাদ গ্রহণ করতে পারে । শিশুদের মনের 
উপর পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত বিষয়ের প্রভাব আছে। স্থৃতবাং খুব সতর্কতার সঙ্গে 
পাঠ্যপুস্তক রচনা করা উচিত। এমন কোন বিষয় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত করা উচিত 
নয় যা শিশুর মনের সাধারণ বিকাশের পরিপস্থী। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার একটি বিশেষ 
উপকরণ। এগুপি এমন হবে যাতে শিশুদের স্থস্থ মানসিক বিকাশ ঘটতে পারে। 
মোটকথ! বিষয়বস্তবব বর্ণনায় ও নির্বাচনে পাঠ্যপুস্তক যেন শিশুর মনোরঞ্জক হয়। 

€২) দেওয়াল পত্রিকা 

আমাদের দেশের অধিকাংশ বিছ্যালয়েই বনু পূর্ব থেকেই দেওয়াল পৰ্রিকাকে 
ভিত্তি করে কিশোর শিক্ষার্থীরা সাহিত্যচ্া করে আসছে । তাই এটি তরুপ মনের 

সাংস্কৃতিক প্রকাশের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । জমগ্রভাবে বিদ্ভালয়েব জন্য একটি মাত্র 
পত্রিকা থাকতে পারে-যদি শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব নেশী না! হয়। তবে অধিক ছাল্জ 
বিশিষ্ট বৃহদ্দায়তন বিদ্যালয়ে উচ্চতর গ্রেণীর জন্ঠ পৃথক প্রাটীর পত্র থাকলে একই সময়ে 
অধিক সংখ্যক ছাত্র লেখায় অংশ নিতে পারে। প্রাচীর পত্র পরিচালনার জন্য 
ছান্ধ ও শিক্ষকলহ একটি পৃথক পরিচালকগোষ্ঠী থাকবে । এই পরিচালক দলের কাজ 
হবে রচনা আহবান, উপযুক্জ রচন! প্রকাশের জন্ নির্বাচন, পত্রিকার যথা সময়ে প্রকাশ 
ইত্যাদি । সাহিত্যের প্রতি প্রবল ঝোঁক আছে এবং সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতাও 
আছে এমন শিক্ষক ও ছাত্সই প্রতিনিধি দলের অস্তভূক্তি হবেন। রচন! জংগ্রছের 
পর নির্বাচনে পক্ষপাত প্রদর্শন না করে, রচনার মানকেই অধিক মূল্য দিতে হবে। 
এ বিষয়ে শিক্ষক প্রতিনিধি উপযুক্ত দৃষ্টি রাখলে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়িয়ে 
চল! সম্ভব হবে। প্রাচীরপত্রের লিখন ও অলঙ্করণে অবশ্ঠই “সৌন্দরবস্থ্টির দিকে দৃষ্টি 
দিতে হবে। দেওয়াল পত্রিকার জন্ত রচন! নির্বাচনের সময় কয়েকটি নীতি থেনে 
চল। আবশ্তক। আমর! বর্তমানে যে শিক্ষানীতির অনুসরণ করি, তার মধ্যে একটা 

সার্বজনীনতা আছে অর্থাৎ শ্মাদর্শের দিক দিয়ে সকলের জীবনচারণের প্রতি একটা 
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মনোভাব বর্তমান। অতএব, কোন রচনার মধ্যে এমনভাব থাকা! 

ঠিক নয় ঘা কোন ধর্মাদর্শ বা সংস্কৃতির প্রতি অবঙ্ঞ! বা ঘ্বণার মনোভাব প্রকাশক । 
রাজনৈতিক মতাদর্শ বিষয়েও সমভাব অবলগ্বন করা৷ উচিত অর্থাৎ কিছু লেখা অনিবাধ 
হলেও পক্ষপাতহীন্ভাবে মত প্রকাশ করতে হবে । ছাত্ত্রসমাজের মধ্যে স্প্ত প্রতিভার 

আবিষ্কার ও বিকাশ সাধনে তৎপর হওয়াই হবে এই পত্রিকার প্রধান কাজ । 

(৩) বিস্তালয় বার্ষিক পত্রিক! 

বিষ্যালয় পত্রিকার বাধিক প্রকাশ ছাত্রদের সার! বৎসরের সাহিত্য-চর্চার একটা 
সামগ্রীক সংহত ফল। সাধারণ প্রাচীরপত্র অমুক্িত, কিন্তু বাধিক পত্রিক! মুদ্রিত। 



৮৮ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

সাধারণ দেওরাল পত্রিকা কেবলমাত্র একটি বিদ্যালয়ের নির্িষ্ট সাছিত্য-উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করে, কিন্তু বাধিক পত্রিক! একটি বিদ্যালয়ের বাধিক সাহিত্য-চর্চার প্রতিফলন এবং 
সেই উদ্দেস্তটে অপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা! অন্তর বিতরিত। 

অধিকাংশ উচ্চমানের বিদ্যালয়েই এমন একটি পন্ত্িক' প্রকাশের এঁতিহ আছে এবং 
সেজন্ত ছাত্রদের কাছ থেকে প্রকাশ-ব্যয়ও সংগ্রহ কর! হয়। এই জাতীয় পত্রিকা! 
বাইরেও প্রচারলাভ করে এবং বিদ্যালয়ের সম্মানের প্রশ্নটিও এব সঙ্গে জড়িত 
খুব সঙ্গত কারণেই । তাই বাধিক পত্রিকার রচন! নির্বাচন ও প্রকাশনার দায়িত্ব 

যথেষ্ট বেশী প্রভূত সতর্কতার সঙ্গে রচনা নিবাচন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আর 
একট! কথ! বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচন৷ করে দেখতে হবে ধে, নিজের নামটি ছাপার 
অক্ষরে দেখার আগ্রহ পব ছাক্জ-ছান্্রীরই অপরিসীম । তাই পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে 
সম্পাদক-দগুরে রচনার প্রাচুর্য দখা দিতেই পারে। অতএব সম্পাদকমগ্ডলীকে 
বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে সম্পাদন্বার কাজটি করতে হবে। তবে, সব দিক চিন্তা! 
কবে বল! যায়, প্রধানতঃ রচনার মানের দিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে । তবে মুদ্রণ ব্য়- 
বহনের সামর্থ্য থাকলে, উৎসাহপদানের জন্ত কিছু সামান্ত নিয় মানের রচনাও প্রকাশ 
করা যেতে পারে । তাছাড়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীর রচন! যে সর্বদা আশানুরূপ উন্নত 

মানের হবেই এমন আশা কর! চলে না। 
সারা বছর ধরে বিভিন্ন সংখ্যার দেওয়াল পত্রিকার মধ্যে যে সব রচন! প্রকাশিত 

হবে_ সেগুলোর মধ্য থেকেই বাধিক সংখ্যার জন্য বচন! নির্বচন শ্রেয় । এই উদ্দেশ্টে 
সাধারণ সংখ্যাগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ প্রয়োজন। সম্পাদকমগ্ডলী তীরের কাজের 
কুবিধার জন্য পূর্ব হতেই ভাল রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করে রাখবেন ব! করতে 
থাকবেন। অবশেষে চূড়াস্ত নির্বাচনের পর রচনাগুলি মুদ্রণের জন্য ঘথাস্থানে পাঠান 
যেতে পারে । আব একটি কথ! এখানে বল! প্রয়োজন মনে করি । অনেক সময়ে দেখ 
যায়-_ প্রধান শিক্ষক বা! শিক্ষক-সম্পাদকের যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরোধ সত্বেও সহকারী 
শিক্ষকবৃন্দ পত্রিকায় লেখকরূপে অংশগ্রহণে ও আত্মপ্রকাশে উত্সাহবোধ কবছেন ন1। 
ফলে সমস্ত বিষয়টি ছাত্রগণের কাছে বড়ই নিরুৎসাহুজনক হয়ে পড়ে । এ কথা মনে 
রেখেই শিক্ষকগণ তাদের সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে বাধি$ সংখ্যায় লেখ। দেবেন বলে 
আশ। করা যায়। তাদের স্থৃচিস্তিত রচন! একদিকে যেমন বিছ্ভাপয় পত্রিকার মধাদা 

বৃদ্ধি করে, অপরদিকে তেমনি ছাত্রদের কাছেও বিষয়টি উৎসাহজনক হয়ে ওঠে। অনেক 
বিষয় আছে, যেগুলি জ্ঞাতব্য, অথচগ্প্রেণীকক্ষে নানাকারণে সেগুলির আলোচন! কাম্য 
নয় বা তার স্থযোগ পাওয়া যায় না। এইরকম অবস্থায়, তাদের জ্ঞানের অতিরিক্ত 
অংশটুকু পত্রিকার জন্য লেখার বিষয়বস্ত ছিসাবে গ্রহণ করে তাকে তার! রূপায়িত করতে 
পারেন। প্রয়োজন ও সম্ভাবন! অনুসারে বাধিক পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলা-_ছুইই 
শ্রেণীর রচনাই সংযোজন কর! যেতে পারে। 

€৪) নাট্য-রূপাস্তর ও অভিলগ্প_ 
বি্যালয়ে সাহিত্য চর্চার নান! দিক ও পথ বিছ্যমান। আমাদের পক্ষে যা করণীয়--. 



বিষ্ভালয়ে সাহিত্য-অনুশীলন ৮৯ 

তা হ'ল কিছু অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করে এই সব সম্ভাবনার সদ্যবহার 
করা। আমরা জানি, ইতিহাস পাঠদানের একটি আধুনিক পদ্ধতি হ'ল, ইতিহাসের 
বিষয়বস্তরকে নাটকে রূপাস্তরিত করে ছাত্রদের সাহায্যেই তার অভিনয়ের ব্যবস্থ' 
করা। এই অভিনয়ে ছাত্রগণ অংশগ্রহণ করলেও প্রধান ভূমিকা ধাকে ইতিহাস- 
শিক্ষকের। আমরা যে নাট্যরূপাস্তরের কথ! এখানে বলতে চাই, তার প্রধান 
তত্বাবধায়ক ও নির্দেশক হবেন বাংল! ভাষা! ও সাহিত্যের শিক্ষক। বাংল! পাঠ্য- 
পুস্তকে এমন অনেক অংশ থাকে যাকে নাটকে ক্পাস্তরকরণ সম্ভব। নাট্যগুণান্থিত 
কোন ছোটগল্প বা উপস্তাসেব অংশবিশেষ অথব! কোন কাহিনীমুলক কবিত! নির্বাচন 
ক'রে তাকে উপযুক্ত ছাত্্রক্গের দ্বার! নাটকে পরিবর্তিত কবাতে হুবে। নাট্য রূপান্তর 
যথাযথ হচ্ছে কিনা তা দেখার তার থাকবে বাংলা-শিক্ষকেব উপর | প্রয়োজন 
হলে তিনি ছাত্রদেব কাছে নাটকের অংশবিশেষ উপস্থাপিত করবেন এবং নাট্যরীতি 

বিষয়ে আলোচনা করবেন অথব! মূলরচনার কিছু অংশ নিজে রূপান্তরিত করে 
দেখাবেন। ঘটনার পারম্পর্ধ, চারিক্র্য-বৈশিষ্ট্ের অক্ষুন্পতা, কচিসম্পয অথচ উপযুক্ত 
ভাবপ্রকাশক সংলাপ, ক্রমপরিণতির স্বাভাবিকত। ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দিতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই মূল রচনার ভাবধর্মকে ক্ষন করলে চলবে না। এই 
কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ যেমন নাটক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি 
অভিনয়ে ও নাটক পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশের সবযোগ পাবে এবং 

একটি বিশেষ শিল্পানন্দ লাভ করবে । এটিও সাহিত্য-অনুশীলনের একটি বড় দ্লিক। 

(৫) পাঁঠচত্র-_ 
কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করে থাকলেই বাংলাভাষ! ও সাহিত্য 

চর্চার বন্থমৃথী উদ্দেশ্য সাধশে আমরা জক্ষম হব না । পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সহপাঠ 
কর্মস্থচীর ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে । এইসব সহুপাঠ্য কর্মস্চী পাঠ্য-স্থচীর 
বিরোধী ত নয়ই উপরন্ত তার পরিপূরক। শিক্ষাক্ষেত্রে এর অবদান পাঠ্যপুস্তকের 
চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাঠচক্রের এইসব কর্মন্থচীর মধ্যে একটা 
বিশেষ স্থান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক একটি পাঠচক্র 
তৈরী করতে হবে। এখানে তারা যৌথভাবে সৎ সাহিত্য পাঠ করবে, এবং 
স্বাধীনভাবে তার আলোচন! করবে । একজন সরব পাঠ করবে এবং অন্তেরা শ্রোতা 
হিমাবে তার রদ গ্রহণে চেষ্টা করবে। এতে তাদের পাঠম্পৃহ! বৃদ্ধি পাবে এবং 
সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে। ক্রলে বাংল! সাহিত্যের সাথে তাদের পরিচয় 
ঘটবে, তাদের উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গীর উন্নতি হবে এবং বাংল! ভাষার উপর দখল 
জন্মাবে। 

(৬) বিতর্ক সভ।- 
বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্কসভ। জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যচর্চার এক বিশেষ স্থযোগ এনে 

দ্নেয়। বিতর্কসভা অনেক সময় প্রতিযোগিতার আকারে অনুষ্ঠিত হয় বলে ছাত্রদের 



৯০ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

কাছে এর আকর্ষণ কম নয়। অধিকাংশ সময়েই পাঠ্যহ্থচী-বহিভূর্ত বিষয় বিতর্কের 
বিষয় হিসাবে নির্দি্ হওয়ায় জ্ঞানের পরিধি ভ্রুত বেড়ে যাওয়ার এক দুর্লভ সুযোগ হৃষ্ি 
হয়। বিতর্কের বিষয়কে কেন্দ্র করে নানাধরণের বইপত্র পড়ার একট! প্রেরণ জাগে। 
তাছাড়া, বিতর্কে নিজের বক্তব্যকে বিশেষ যুক্তিসহকারে পরিবেশন করতে হয়। তার 
ফলে পরিণীলিত চিন্তা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং প্রকাশরীতিকেও দৃঢ়, খু এবং 
স্বচ্ছন্দ করে তুলতে হয়। ভাবান্সারী প্রকাশভঙ্গী কেমন - সে বিষয়ে শিক্ষানবিশ 
করায় অনুকূল অবস্থার স্থচন! হুয়-_ষার সদ্যবহার কর! এক আনন্দময় অভিজ্ঞত| | 

(৭) সাহিত্য-সভা - 

নাগরিক পরিবেশে এবং জীবনে সাহিত্য-সভা৷ অনুষ্ঠানের নান! স্থযোগ থাকে। 
সেখানে নান! সঙ্ঘ ও সমিতির প্রাচুর্ধহেত এবং অনেকেই সাহিত্য মনোভাবাগ্ 
হওয়ায় সাহিতা আলোচনার একট! আবহাওয়! গড়ে ওঠে । বিভিন্ন সাহিত্য-পক্তিকার 
কার্যালয়গুলি ত আধুনিক সাহিত্য চর্চার এক একটি কেন্্র। এসব ছাড়া বিভিন্ন 
খ্যাতনাম! সাহিত্যিকের জন্মদিন উপলক্ষ্য করে গুণগ্রাহী ব্যক্তিযৃন্দ তার সাহছিত্যকর্মের 
সহদয় মূল্যায়নে ব্যাপূত হুন। এইভাবে সাহিত্যের একটা সুস্থ বাতাবরণ দেখ! 
দেয়। তুলনামূলকভাবে গ্রামে এই স্থযোগ অনেক কম থাকে_উৎসাহও তত নিবিড় 
নয় এবং যোগ্য ব্যক্কিরও যথেষ্ট অভাব আছে। 

যাই হোক আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে বিষয়টিকে কিভাবে রূপায়িত করা যায়-_ 
সে বিষয়ে আমরা ভেবে দেখতে পারি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে সপ্তাহে একদিন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীত ইত্যার্দির সঙ্গে আবৃত্তির ও 

স্বরচিত রচনাপাঠের ব্যবস্থা থাকে । প্রয়োজনবিশেষে শিক্ষকগণ সহযোগিতা করেন! 

এর ফলে ছাত্রগণ যেমন অল্প বয়স থেকে সাহিত্য অনুশীলনে উৎসাহী হয়ে উঠে, তেমনি 
তাদের মনে সাহিত্যের প্রতি বিশ্বদ্ধ অন্থরাগের সঞ্চার হয়। সাহিত্যভিত্তিক জ্ঞানের 
সীমাও অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। নানা শ্রেণীর সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে তার্দের পরিচয় 
বেশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তাছাড়া সকলের মাঝে আত্মপ্রকাশের একটা সুযোগ থাকায় 
অহংবোধও চরিতার্থ হয় এবং অহেতুক তয় ও সক্কোচ থেকেও মুক্তি ঘটে। 

অনুরূপ অনুষ্ঠানের বন্দোবন্ত আমর! সাধারণ বিগ্ভালয়গুলোতেও করতে পারি এবং 
এক্ষেত্রে আমরা সাহিত্য আলোচনায় উন্নতমানের প্রবর্তন করতে পারি। প্রথমতঃ 
মাঝে মাঝে অধিক খ্যাত বা অর্পধ্যাত সাহিত্যিকদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানান যাঁয়। 
তাদের সাহিত্যজীবনের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার বিবরণ শোন! যে কোন ছাত্র এমনকি 
শিক্ষকের পক্ষেও এক রসসঞ্চারী অভিজ্ঞতা । এর ফলে সাহিত্য পাঠে ও মৃল্যায়ণে 
যোগ্যতাও বাড়ে। সাহিতিকগণের সহিত পরিচয়ও জীবনে এক মুল্যবান সঞ্চয়। 
হিতীয়তঃ, বিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্মদিন বা মৃত্যুর্দিন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে বিশেষ 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কর! যায়। এতে একজন সাহিতিাকের সাহিত্যকর্ম বিস্তৃতভাবে 
আলোচন! করার অবকাশ থাকে । তৃতীয়তঃ প্রতি শনিবার ক্লাসের পর সাহিত্য 
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বৈঠকের আয়োজন ক'রে, সেখানে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, গল্প পাঠ, 
বিখ্যাত সাহিত্যকের রচন! থেকে পাঠ, গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যায়। 
অনুঠানগুলি স্থপরিচাপিত হুলে এবং শিক্ষগণের সহানুভূতি থাকলে সাহিত্য বৈঠকের 
আবেদন সুদূর গ্রসারী । 

(৮) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে অমরা সাধারণতঃ কঠসঙ্গীত ও বাছ্যযস্ত্র সমিত 

অনুষ্ঠানের কথ! বুঝি। ক্ষেত্রবিশেষে আমর! সাহিত্য সংস্কৃতিকেও এর অঙ্গীভূত করে 
তুলতে পরি এবং কখনও ব! মিশ্র অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে পারি। আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতা এই জাতীয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার ভিত্তি সাহিত্য । একাধিক 
বিদ্যালয় মিলে অথবা একই বিদ্যালয়ের পরিবেশকে এর অস্তভূক্ত করে এমন অনুষ্টান 
পরিচালিত হুতে পারে । 

(৯) জাহিত্য প্রতিযোশিত৷ 

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মত কবিতা ও ছোটগল্প ব' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 

বেশ সহজেই কর! যায়। একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছা ত্রীগণের 
মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। অথবা একটু বিস্তৃত পটভূমিকে এর অঙ্গীভূৃত 
করা যায়। পুরস্কার ঘোষিত হলে অতিরিক্ত আকর্ষণের স্থষ্টি হতে পারে এবং উত্তম 
রচনাগুলিকে যথারীতি নির্বাচনের পর কোনও একদিনের অনুষ্ঠানে তা পাঠ করার ব্যবস্থা 
করলে বিষয়টি সবাঙ্গনুন্দর হয়। জীবনে এসবের একটি গঠনমুলক দিক আছে। 

(১০) পাঠাগার-পত্রপত্রিকা বিশেষ সংখ্যা 
সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিশেষ স্থান অধিকারকারী পুরঞ্কার প্রাপ্ত রচনাগুলি নিয়ে 

বিদ্যালয় পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্য! প্রকাশ কর! যায়। অথবা কোন খ্যাতনাম! 
সা্িত্যিকের সাহিত্যের মূল্যায়ন ক'রে ও রচনা উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বিশেষ সংখ্য! গড়ে 
উঠতে পারে । কোন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা যথা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

অথবা! তারাশঙ্কর ব! কুমুদরঞ্জন সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হলে সেগুলি বিষ্ভালয় পাঠাগারে 
রাখতে হবে এবং ত। আলোচনার ব্যবস্থা করতে হুবে। বলাবান্থলা, এগুলি উচ্চতর 
শ্রেণীর জন্য । 
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প্রকৃতপক্ষে খান্থুষেব সমাজে যখন থেকে বিদ্যায়তন স্থাষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন কবতে হয়েছে । বিদ্যালয় যদি জ্ঞানঅর্জনের কেন্দ্র হয় এবং 
সে দায়িত্ব যদি অপিত হয় শিক্ষক সমাজের উপর, তবে সেখানে কিভাবে কার্ধধার 
প্রবহমান বয়েছে তা জানার অধিকাৰ সমাজেব আছে। সমাজের দ্বার! বি্যালয়ের 
সৃটটি হওয়াষ, সেখানে যথার্থই উদ্দেশ্ঠলাধক অগ্রগতি হচ্ছে কিনা! ত! দেখার জন্য একটা 
ব্যবস্থা রাখ! হয়েছে-_ষাকে আমব। পবীক্ষা বলে জানি। পরীক্ষার ফলাফল দ্বারাই লব্ধ 
শিক্ষার মান অর্থাৎ পবীক্ষার্থীব যোগ্যতা, শিক্ষকের যোগ্যত।) শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্ধ্যকাবিত। 

ইত্যাদির পরিমাপ কবা যায়। 
আমাদের দেশেব বিদ্যালয়ে অস্তস্থ ও বহিস্থ পরীক্ষাব যে পদ্ধতি আছে তার ছাবা 

অ।মর! প্রধানত ছাত্রছাত্রীর বৌদ্ধিক বিকাশ ও অঞ্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করতে আগ্রহী । 
শিক্ষার লক্ষ্য পবিবতিত হওয়ায় শিক্ষার্থীর অপর গুণাবলীব বিকাশ ঠিকমত হয়েছে 
কিনা-_তা জানাব কোন উপায় নেই অথবা থাকলেও দেই ফলের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 

হয় না। কিন্তু, সবগুলিই যে অপবিহার্য এবং বিদ্যালয়েব এ বিষয়ে বিরাট দায়িত্ 
আছে--সে সত্য অস্বীকাবের উপাষ নেই। ১৯৫২ সালের মুদ্দালিয়ব কমিশন রিপোর্টের 
ভাষায়-_ 
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তাহলে আধুনিক যুগের বিগ্ভালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাহায্যে আমরা! যেমন 
বিষয়গত জ্ঞানেব পরিমাপ করতে চাইব, তেমনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকে 

বিকাশ কিভাবে হয়েছে এবং তার তাবগত ও মানসিক বিকাশ তাব বৌদ্ধিক বিকাশেব 
উপযোগী বা অন্ুসারী কিনা-_ত দেখাও আমাদের উদ্দেশ্ত । কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ছাত্রেব 
প্রবণতা ও যোগ্যতা কেবলমাত্র পরবর্তাঁ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হুওয়ার নিয়ামকই 
নয়, পরস্ত, তার উত্তরজীবনের সার্থকতার সহায়ক কিনা_মে বিচারও আমরা করতে 
চাই বা মনে বিষয়ে একটা! ধারণ! গড়ে তুলতে চাই। 

সাধাবণ পরীক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক আলোচন! না! কবে আমরা বিশেষভাবে বাংল! 
ভাষা ও সাছিত্যের পরীক্ষা-ব্যবস্থা। ও তার বিশেষ উদ্দেশ্টা সম্পর্কে আলোচনা করতে 
পারি। “বাংলা'কে বিষয় ছিসাবে ছুটি ভাগে ভাগ করতে পার! যায়-__ভাষ! ও সাহিত্য। 
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এ ছুটির শিক্ষা পদ্ধতিও বিভিন্ন, কারণ শিক্ষার ধার! শিক্ষণীয় বিষয়ের আত্যস্তরীণ 
ইবশিষ্টকেই অন্ুপরণ করবে । ভাষার বৈজ্ঞানিক গঠনকৌশল থাকায় তার পাঠন ও 
পরীক্ষাব্যস্থাও একটা নির্দিষ্ট বিচার-ধার1 অনুযায়ী চলবে । ভাষার আলোচনায় এবং 
ভাষাসংক্রাস্ত পরীক্ষায় আমর! দেখতে চেষ্টা করব -ছান্্রদের বিশ্লেষণ শক্তির প্রাথধ্য 
কতখানি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে কতখানি নির্ভগযোগ্য যুক্তির সাহায্য গ্রহণ 
কর! ছচ্ছে। অধিকন্তু, ভাষার চর্চায় একটা! তুলনামূলক উদ্দার দৃষ্টিতস্ত'র পরিচয় দেওয়া 
হচ্ছে কিনা। ভাষা যে জীবনধর্মঁ__পরীক্ষার্থী প্রদত্ত উদ্দাহরণের মধ্যে তার পরিচয় 
প্রকাশিত হওয়া! আবশ্তক। ব্যাকরণের মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে--যার আলোচনায় 
এই ধারাটির অনুসরণ করা যায়। 

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণের পরীক্ষায় এমন একটি ব্যবস্থ! 
থাকবে যার সাহায্যে আমর! শিক্ষার্থীর জ্ঞানের যাখার্থ্য অথাঙ বিশুদ্ধভা, বিচারের 
মৌপিকতা, সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যত, প্রয়োগ নৈপুণ্য, বিশ্লেষণ ও যৌক্তিকতার প্রাধান্য 
ইত্যাদি সম্পর্কে একটা! মূল্যায়নে সমর্থ হব। ভাষা যেহেতু সষ্টিশীল, সৌন্দর্যপ্রধান ও 
ভাব প্রকাশের আধার, স্থৃতরাং ভাষার মৃল্যনিরপণেও আমর] ।শিক্ষার্থীর মৌলিকতার 
সন্ধান করব। 

প্রবার সাহিত্যের প্রসঙ্গে আস! যাক। সাহিত্যের বিষয় যাই ছোক--তার ভাষা 
স্জনধর্মা ও ভাবপ্রধান। মানব-জীবন অভিজ্ঞতার রূপময়, ভাবগর্ড, রসমধুর প্রকাশই 
সাহিত্য । অতএব, সাহিত্য পাঠনে তার মৌল ধর্মটি ষেমন অক্ষুপ্ন রাখতে হবে, তেমনি 
সাহিত্য-পরীক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থ তার মৌল হ্ৃদয়ধর্মটির আবিষ্কার ও তার 
ভাবাত্মক মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছে কিনা তা দেখা । এখানে বিশ্লেষণ গৌণ এবং 
ভাবাঙ্ভূতি নিভব। সাহিত্যের অস্তস্থ সত্যের উপলব্ধি ও তার সৌন্দর্যময় প্রকাশের 
ক্ষমতা অর্জনই সাহিত্য পরীক্ষার ও পাঠনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

তাষ! এবং সাহিত্যে পাঠনা ও পরীক্ষার এই যদ্দি লক্ষ্য হয়__তবে আমরা ঠিক 
কোন জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতিকে গ্রহণ করব? গঠনধর্ম অন্ুারে পরীক্ষাকে কয়েকটি 
তাগে ভাগ করতে পারি--(১) রচন। ধর্মী (85৪৪5 752০ ) (২) প্রবন্ধ রচনা 

(581675636) (৩) নৈর্বাক্তিক পরীক্ষা (06160057250) (৪) মৌখিক 

পৰীক্ষা (৬:৪-৬০০০) (৫) কর্মকুশলত1 বিচারের পরীক্ষা (70:2০0০81 

ঢয7101086100 )। এখন আমাদের দেখতে হবে এই পাচশ্রেণীর পরীক্ষাধারার মধ্যে 
কোনটি ভাষা ও সাহিত্যের মৃল্যায়নে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য । আমর! জানি এই 
সব পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে রচনা-ধর্মা পরীক্ষাই প্রাচীন অর্থাৎ বহুকাল ধরে আমাদের 
দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং বিদ্ালয়ে পঠিত সকল বিষয়ের মূল্যায়নে এই পদ্ধতি 
দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে আসছে। অপরদিকে তেমনই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি 
ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পরীক্ষা! পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষ। 
পদ্ধতির কার্ধকারিত। বিচার করে দেখা গেছে যে, রচনাধমী পরীক্ষা সব বিষয়ের 



৯৪ বাংল! ভাষা! ও সহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ক্ষেত্রে ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়, উপরন্ত বিষয়-বিভিন্নত। অনুসারে বস্তুনিষ্ঠ বিবিধ পরীক্ষা 
পদ্ধতি প্রয়োগের স্থুপারিশও কর! হচ্ছে-_ 
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রচনাধর্মী পরীক্ষা প্রধান অস্থবিধা তার ভাবধনিতা ও ব্যক্তিমুখিতা! । সেজন্, 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাব এর ব্যকছার ক্রমাগত হাস করতে বল! হয়েছে। উক্ত ছুটি 
ক্রটি ব্যতীত এই পদ্ধতিব আরও অনেক অন্বিধা' আছে--(১) এটি ব্যক্তিগত রুচি ও 
মতামত নির্ভর (২) বিচাবের কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকায় মান নির্ণয় কঠিন 
(৩) সময়ের অভাবে অনেক সময় রচন! সম্পূর্ণ হয় না। এসব দোষ সত্বেও কয়েকটি 
বিষয়ের ক্ষেত্রে বচনার্ধাঁ পৰীক্ষা! অপরিহার্য বলে এখনও মনে* কব! হয়। এ একই 
রিপোর্টে তাই বলা হয়েছে-- 
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বচনাধর্মী পবীক্ষায পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক পৰীক্ষা ব্যবস্থার (0৮16০612506 
1:25 ) চিত্রটিও রাখতে হবে অবশেষে আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে বাংল! ভাষা 
ও সাছিত্যেব পরীক্ষা কোন জাতীয পবীক্ষা সবিশেষ উপঘোগী হবে। নৈর্বাক্তিক 
অভীক্ষ! নিয়লিখিত প্রকাবেব হতে পাবে__ 

(১) সম্পূর্ণকবণ অভীক্ষা-_00100160102. 76307 (২) সত্যাসত্য পরীক্ষা-_ 

পুা116-5815619567 (৩) সামঞ্ম্ত বিধান--91091181165 75807 (৪) সম্ভাব্য 

উত্তব নির্বাচন--2]101915 01501021503 “৫) সঠিক সভ্জিতকরণ-__11201১1? 

"৫50১ (৬) ক্রমাঙ্থুসাবী সজ্জিতকরণ-_-/১191086102176 155৮ | 

রচনাধম্মা পরীক্ষায় যেপব ক্রটি আছে বস্তনিষ্ঠ এইসব অভীক্ষার সেসব ক্রটি নেই, 
বছিও এগুলি একেবারে ক্রটিমুক্ত নয। এই অতীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরদানে সময় লাগে 
খুবই সামান্ত-_উত্তরপত্রেব মূল্যায়নও স্বল্প আয়াসসাধ্য ও স্বর্ন সময়ভিত্তিক। প্রশ্পত্ত 
থার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং নূল্যায়ন ব্যক্তিগত রুচির বা পছন্দের উপর নিরশীল নয়। 
পরীক্ষার বিষয় যদি বস্তমূলক ও তথ্যনিষ্ঠ হয় এবং বিষয়গত জ্ঞানের ঘাথার্থ্য নির্ণয় যদি 
পরীক্ষায় উদ্দেশ্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে এই জাতীয় অভীক্ষা খুবই কার্ধকরী। 

এখন ছুই প্রধান স্থানীয় পরীক্ষ! পদ্ধতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধনের 
পর আমর! সাধারণভাবে মন্তব্য কবতে পারি যে, সাহিত্যের পরীক্ষায় রচনাধর্মা অতীক্ষ! 
এবং ব্যাকরণের মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োগ করতে পারি। ভাবগন্ভীর, 
রসমাধূর্ধসম্পর্, ব্যকি-স্থষ্নৈপুণ্যের দীপ্তিতে ভাস্বর, স্যজনধর্মী সাহিত্যের গ্রাণধর্ম 
উপলদ্ধির মূল্যায়নে রচনাধর্মী পরীক্ষা অধিক উপযোগী বলে মনে হয়। কারণ 



পরীক্ষা-ব্যবস্থ! ও মূল্যায়ণ ৯৫ 

সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্বার আলোকে দৃষ্ট জগত ও জীবন যখন তার শিল্পী-মানসে 
প্রতিভাত হয় এবং অস্তররসে পুষ্ট হয়ে যখন তার সাহিত্যিক নবরূপায়ন হয়--তখন 

তার আবেদন সহ্দয় ব্যক্তিসত্তার গভীরে যেখানে আর একটি সমধর্মী মরমী হৃদয় 
অপেক্ষমান ও ভাবগ্রহণে উন্মুখ । সাহিত্যের সত্য যেমন করে পাঠক-ব্যক্তি মানসে 
প্রতিফলিত হয়ে চিরস্তন রসসৌন্দর্লাভ করে তা! যদ্দি সাহিত্যের” আলোচনায় 
পুনঃগ্রকাশিত না হয় তবে তার আস্বাদনোত্তর কোন সার্থকতা নেই। অন্ততঃ 
বিগ্কায়তন কেন্দ্রিক সাহিত্য-্বাদনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের এই পুনঃপ্রকাশ ক্ষমতার 
যাচাই না হলেই নয়। আর সেই উদ্দেস্ত সাধনের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যে রচন[মূলক 
পরীক্ষা! সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

কিন্তু “সন্দেহ নেই” একথ! জোর,করে বললেও কোন কোন মহল থেকে মনে কর! 

হচ্ছে ও বলা হচ্ছে যে, সাহিত্য পাঠনার বস্তমূলক নৈর্বন্তিক অতীক্ষার প্রয়োগ সম্ভবপর । 
সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত হয়েই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ ১৯৫৯ সালে সাহিত্য 
বিষয়ক নৈর্বক্তিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের নমুন! প্রকাশ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে অনুমিত 
যুক্তি এই যে, সাহিত্যের রসগ্রহণ যেখানে তার আঙ্গিকের বিচার ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ 
এবং যে কাজ বিদ্যালয়ে কিছু অধিক মাত্রাতেই করতে হয়-_সেখানে পাঠন-রীতির সঙ্গে 
সামগ্রম্তবিধান করে পরীক্ষা ব্যবস্থাই বা পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে না কেন? এক্ষেত্রে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, মতবাদটির পশ্চাতে যতবেশী নতুনত্বের ও বৈচিত্রের মোহ 
আছে সেই পরিমানে যুক্তির গ্রহণযোগ্যত! নেই। প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্র থ 
সাহিত্যের আত্যস্তিক বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ পরীপন্থী ছিলেন--এটি সর্বজন-পরিজ্ঞাত সতা। 
তাদের মত অনুসরণে বল! যায়, সাহিত্যের পরীক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুব 
দীমিতভাবে এবং আরও কিছু সংস্কার সাধণেব পর কেবলমাত্র নিম্ন-মাধ্যধিক স্তরে 
ব্যবহৃত হতে পারে । 

বরং বল! যেতে পারে, ভাষ! ও ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিনির্ভর ও বিশ্লেষণ 
ও বিচারসাপেক্ষ হওয়ায় নৈর্বক্তিক পরীক্ষ। পদ্ধতি ষথার্থ ই উপযোগী । তবে, উল্লিখিত 
অতীক্ষাগ্ুলির মধ্যে যেটি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়-_এটি হচ্ছে 'সত্য-মিথ)! 
নিরপণ' (56 ৪156 7250)। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির একটি সাধারণ সুত্র এই 
যে, পরীক্ষার ছলেও কোন ছাত্রের কাছে তুল বিষয়ের উপস্থাপন। অঙ্গচিত। এটি 
পুবাতন পদ্ধতি হিসাবে একদ| প্রচলিত থাকলেও বর্তমান শিক্ষাজগতে বজিত। 
110101016 01101০6 1:252এর ক্ষেত্রেও সত্যের সঙ্গে মিথ্যার উপস্থিতি অপ্রতিরোধ্য । 

তাই এটির বিষয়েও তেবে দেখতে হবে । 
এই আলোচনায় প্রচলিত রীতি, নৈর্যক্তিক পদ্ধতির অভীক্ষা এবং 

মিশ্ররীতি-এই তিন ধরণের প্রশ্নপত্রের নমুন! দেখান হ'ল। যদিও রচনাধর্মী 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সকলেই সুপরিচিত, তবুও পারস্পরিক তুলনায় স্থবিধার জন্ত 
সেটিও সমিবিষ্ট হ'ল। 



(ক) প্রচলিত রীতির প্রশ্নপত্র 

বাধিক পরীক্ষা--১৯৭৩ 

পঞ্চম শ্রেণী 

বাংল ( মাতৃভাষ! ) 

সময়-_২২ ঘণ্টা পূর্ণমান-_-১*০ 

১। দএকাগ্রতার পরীক্ষা” অথবা "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী” কবিতাটি হইতে পর প. 
আট পংস্তি মুখস্থ লিখ। | 

২। যে কোন তিনটি প্রশ্্ের উত্তর লিখ-_ ২ 

(ক) প্রাণিজগতের প্রধান দুইটি ভাগ কিকি? উদ্ভিদের ষে প্রাণ আছে 
তাহ! কিভাবে বোঝা যায় ? উদ্ভিদ আর অন্ততে তফাৎ কি? 

(খ) “মান্থষের ঘাতে চরিত্রের উন্নতি হয়, সবাই যাতে স্থখে ও শাস্তিতে 
থাকতে পারে, সেই চিন্তায় ও কাক্তে তিনি মনে প্রাণে লেগে গেলেন। 

তিনি কে? মানুষের চরিত্রের উন্নতি এবং সখ ও শাস্তির জন্য তি 
কিকি কাজ করেছিলেন? 

(গ) “যেন রহস্যময় ঘুমস্ত পাতালপুরীতে রাজপুত্বের শয়নকক্ষ |» 
_ পাতালপুরীকে ঘুমস্ত বলা হয়েছে কেন? পাতালপুরীর কক্ষের মে 

কি কি অদ্ভূত 1জনিস দেখ! গিয়েছিল? 
(ঘ) “বুড়ীর কৌটো” গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ । 
(ঘ) সন্স্যাসী এসে বাজামশাই-এর অন্ুখ সারাবার কি উপায় বলেছিলে, 

অজানা লোকের খোজে বের হয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের কার কার সঙ্গে দেখ 
হয়েছিল? 

৩। (ক) “সকল দেশের সেরা” কবিতায় মাতৃভূমির যে চিত্রটি ফুটে টি ত 
তোমার নিজের ভাষায় বর্ণন। কর। 

অথবা 
সরলার্থ লিখ :-_ 

“জননী দাড়ায়ে ছিল দুরে, 
কাছে গেল শিশু সান মুখে, 
পুকুর বেচার ব্যথ। আজি 
প্রথম জাগিল মার বুকে 7” 



পরীক্ষাব্যবস্থা ও মূল্যায়ন ৯৭ 

(খ) “রক্তে তার ধন্য হ'ল নকল বুদ্দিগড় ” 
--নকলগড় কবিতাটি কার লেখা? কবি একথা কেন বলেছেন? নকলগড় 

কি করে কুস্তের রক্তে ধন হল ? 

৪ | যে কোন আটটির অর্থ লিখ £-- ৮ 
পিরামিড, পশলা, আমূদে, অনুশোচনা, তেপাস্তরের মাঠ, চিন্রপ্রীবঃ চৌপর, 

হিমশৈল, লাইফ-বোট, পুণ্যফলে। 
৫। ব্যাখ্যা লিখ ৭ 

“বন থেকে জানোয়ার তুলে ফেল! যায়, কিন্ত জানোয়ার মন থেকে তুলে 
ফেল! ষায় ন!।” 

অথবা 
“ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কি ষে, 

ভেবে পাইনে নিজে, 
সকাল হল যেই, 
একটিও মাছ নেই, 

কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকিব মিকির আলোর 

রূপালি এক ঝ।লর 1৮ 

৬। নিয়লিখিত যে কোন ছুইটির সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ-_ ৬ 
দাবানল, যুধিষ্ঠির, অনস্তের ভবন, পক্ষিরাজ । 

৭। যেকোন একটি অবঙ্ম্বল করিয়। একটি রচন। লিখ-_ ১৫ 

দাজিলিং-এ বর্ষাকাল, কাগক্ত, সময়ের মূল্য । 
৮। (ক) বর্ণ কাহ্াকে বলে? কয় প্রকার এবং কি কি? ৫ 

কণা, দস্ত্য এবং ওষ্ঠ্য বর্ণের উদাহরণ দাও । 

'খ) সন্ধি কাহাকে বলে? এবং কয় প্রকার ওকিকি? 
(গ) হুত্রসহ সন্ধি বিচ্ছেদ কর (যে কোন অট ) £-- 

ক্ষিতীশ, সিংহাসন, দেবেশ, নায়ক, ভবন, নাবিক । 
(ঘ) পদ কয় প্রকার ওকি কি? প্রত্যেকের সংজ্ঞা লিখ। 

(ড) বিপরীতার্থক শব লিখ (যে কোন ৪টি) ৪ 
বন, অগ্রী, নিন্দা, উন্নতি, উপকার, নিঃশব্ । 

পরিষার পরিচ্ছন্নতার জন্ত--২ 

জাধারণ সমালোচনা £- 

পূর্বেই বল! হয়েছে- প্রশ্নপত্রটি পুরাণো নীতির অর্থাৎ রচনাধর্মী বা৷ 4চ:8595 
[5০৩,। দ্বিতীয় প্রপ্নের অন্তর্গত ।ঘ) সংখ্যক প্রশ্নটি (“বুড়ীর কৌটা”) এবং তৃতীয় প্রশ্নের 
ক) সংখ্যা প্রশ্নটি তার প্রমাণ । অন্য প্রশ্নগুলির মধ্যে সামান্ত নতুনত্ব আছে। তবে, 

একটি ব! একাধিক পংক্তিযুক্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন করার রীতিকেও 

[াংল| ( পদ্ধতি )-৭ 

নি 



৯৮ ংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ঠিক আধুনিক বা নতুন বল! যায় না। কারণ, এ রীতিও দীর্ঘকাল যাবত অনন্ত হয়ে 
আসছে। উদ্ধৃত প্রশ্নপত্রটির মধ্যে সামান্ত কিছু ভূল আছে। সেগুলো! দেখান হল। 

(১) একই প্রশ্নপত্রে সাধু ও চলিতের ব্যবহার অদমীচীন। এক্ষেত্রে তাই 
হয়েছে যেমন--প্রশ্ন ১--কবিতাটি হইতে” এবং প্রশ্ন ২--(খ) “কি কাজ করেছিলেন? 

আরও সতর্কত] বাঞ্ছনীয়। 
(২) একই প্রশ্নে একটি কথা দুভাবে ব্যবহাৰ কর! সঙ্গত নয়__প্রশ্গপআ ২-__-(ও) 

'রাজামশাইয়ের এবং মন্ত্রীমহাশয়ের । এপ ফলে ছাত্রবা বিভ্রান্তির সম্ম্ধীন হবে । 
(৩) প্রশ্ন ২-(গ) “যেন রহস্তময়র ঘুমস্ত পাতালপুরীতে রাজপুত্রের শয়নকক্ষ”-_ 

এই উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে কৃত প্রশ্নাবলীর মধ্যে ছুইটি উল্লেখষোগ্য বিষয় অস্ততূক্ত কর! হয় নি। 
বিষয়টির প্রধান ভাবগ্যোতণ! আছে “রহস্তময়'-_-এই বিশেষণটির মধ্যে-ধার আবেদন 
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীৰ কাছে অনিবার্ধ। ক্যতরাং “রহস্তময়' কথাটি অবলম্বনে একটি 
ছোট প্রপ্ন খাকলে ভাল হত। দ্বিতীয়তঃ এই রহস্তময়ত। ব! ঘুমনিবিড়ত। রূপকথাব 
পাতালপুরী এবং রাজপুত্র ও বাজকণ্যার অগ্থুঙ্গ সঞ্জাত। ঠিক সে কারণেই এ প্রসঙ্গটিও 
প্রপ্নের বাইবে রাখ! অসঙ্গত। কথামধ্য্থ দ্রব্যাদি সম্পর্কে একট। বস্তমূলক প্রশ্ন প্রণীত 
হতে পাবে। 

(৪) প্রশ্নপত্রের চতুর্থ প্রশ্নে নির্বাচিত আটটি শব্দের অর্থ লিখতে বল! হয়েছে। 
শবেব অর্থ-সার্থকত! নির্ভর করে তার প্রয়োগসামর্থ্য ও সম্ভাব্তাব ওপর। অতএব 
শব্দার্থ বিষয়ক ষে কোন প্রশ্নে বাক্যগঠনের নির্দেশ থাকলে ভাল হয। এই বিষযে 
একটি বস্তমূলক প্রশ্নও প্রস্তত কব! যায়। পরে তার নমুন1 দেওয়া হ'ল। 

(৫) পঞ্চম প্রশ্ত্রে গ্ভাংশ থেকে নির্বাচিত দুটি পংক্তির ব্যাখ্য লিখতে বলা 
হযেছে। ব্যাখ্যার ষে কোন অংশই অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ হওয়ায় কোন একটি শঝেও 
অপতর্কতাজনিত তল থাকা অনুচিত । এখানে প্রথম “তুলে ফেলা'র স্থানে হবে “তুলে 
আন।' হবে । 

(৬) ষ্ঠ প্রশ্নের নির্দেশাত্বক বাকাটিব ভাষার আধুনিকীকবণ এইভাবে হতে 
পারে_-প্যে কোন ছুটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও” _বন্ততঃ “যাহা জান 
লিখ' এখন আর ব্যবহার কর! অসঙ্গত। 

(৭) ব্যাকরণের প্রশ্নগুলির উপস্থাপন! পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। সামান্ত পরিবর্তনের 

স্বার। এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পাদন করে আধুনিক কবে তোলা! যায়। 

€খ) মিশ্র রীতির প্রশ্নপত্র 
উদ্ধৃত প্রশ্নপত্রটির সামান্ত সংস্কারসাধন করে এবং কিছু নতুন ধরণের প্রপ্ণ সংযোজন 

করে একে আধুনিক করে তোলা! যায়। সাহিত্যের প্রশ্নপত্রে সব প্রশ্নই যে, 
নৈর্ব্যক্তিক ( ০৮$০০৫৫%৩ ) হওয়ু। সমচীন নয়--এটাই সম্ভবতঃ যথার্থ গ্রহণযোগ্য মত। 
কিছুসংখ্যক প্রচ্জে বচনীর্ধমিত। খাকা। দরকার এই ক্কারণে যে, সেগ্তলির সাহায্যে 
শিক্ষার ভাবািতিক প্রকাশক্ষমতার পরিচয় পাওয়। যাবে । সাহিত্য শিক্ষার এটি 
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একটি অপরিহার্য বিষয়। অপর কয়েকটি প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের মধ্যে 
নতুনত্বের ভাব আনা অপঙ্গত বা! কঠিন নয়। এই জাতীয় মিশ্ররীতির প্রন্নপঙ্জে 
একদিকে যেমন বৈচিজ্র্যজনিত শ্বাদও পাওয়া যাবে, অপরদিকে তেমনি দুই শ্রেণীর 
প্রশ্নপত্রের পৃথক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হবে । এই প্রশ্রপত্রকে অবলম্বন করেই কয়েকটি 
প্রশ্নকে নতুনভাবে রূপায়িত কর! হ'ল। 

(১) প্রশ্ন ৪ 
নীচের শবগুলোকে নিয়লিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থানগুলিতে থাযোগ্যভাবে বসা ও-_ 

অনুশোচনা, তেপাস্তরের মাঠ, হিমশৈল, চেপর, লাইফ-বোট, আমূদে। 
(ক) রাজপুত্র রাতের ঘন অন্ধকারে _---পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে 

গেল। (খ) ভোরাকের বউ ছিল --। (গ) চিন্তা করে কাজ করলে পরে আর -- 
করতে হয়না। (ঘ) শীতপ্রধান অঞ্চলের সমু্রে জাহাজগুলিকে __ জন্য সতর্কভাবে 
চলতে হয়। (উ) সমুদ্রে জাহাজডুবী হলে __ হয় একমাত্র অবলম্বন। (চ) “ _- 
দিনভোর দেয় চুর-পাল্লা |” 

২। প্রশ্ন--৩। (খ) 

“রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুদ্দিগড় ।” 
এই পংক্তির অর্থ সম্পর্ক নীচে কতকগুলি বাক্য দেওয়! হ*ল। যেটি তোমার কাছে 

সঙ্গত মনে হবে, তার পাশে এই চিহ / দাও-_ 
নকল বু'দ্িগড় ধন্য হ'ল কারণ-_ 

(ক) কুস্ত সেখানে নিহত হয়েছিল । 
(খ) নিহত কুস্ভের দেহ থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল । 
(গ) কুস্ত বীরের মত অগ্রসর হয়েছিল। 
(ঘ) হারাবংগা রাজপুত কুস্তের আত্মত্যাগে তার বংশগৌরব ও বুঁদির কেল্লার 

মর্যাদা! অক্ষুগ্ন ছিল। 
৩। প্রশ্ন-_-২ (ক) 

উদ্ভিদের ষে প্রাণ আছে তা বোঝ! যায় এই সব লক্ষণ দেখে__( সমর্থন যোগ্য 
মত প্রকাশক বাক্যের পাশে দাগ দাও % ) 

(ক; যে কোন গাছের পাতাই সবুজ। 
(খ) বাতাস বইলে গাছ মানুষের হাত প1 নাড়ার মত শাখ। প্রশাখা। দোলাতে 

থাকে। 

(গ) চার! গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে বড় গাছে রূপান্তরিত হয়। 
(ত) বীজ থেকে গাছের জন্ম হয়। 

(ড) কোন এক সময় গাছ মারাও যায়। 

(চ) গাছের ভাল কাটলে গাছ কাদতে থাকে । 
(ছ) কোন কোন গাছ মানুষের ছোয়ায় সাড়া দেয়। 
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৪ প্রশ্র---১ 

উদ্ধৃত স্তবকগুলির শৃন্তস্থানগুলি পুর্ণ কর-_ 
“নেই যে ---_- ১ তবে চাই বাহুবল 
এবার খাটবে নাকো _--_-। 
মারতে হবে আর -_ হবে 

পাবে বাচলে তবে। 

তবে আর কাজ নেই _--_ 
ঘরের ---_ বলি ফিরতে ঘরে । 

কুক্ কুক ___ কুকুর কুর 
ঘরে _-__- যাবে, রাজপুত,র” 

৫1 প্রশ্র--৮ (ঘ) 

নীচের বাক্যটি থেকে বিশেম্ত, বিশেষণ ও ক্রিষাপদ নির্বাচন কর এবং তোমার 
কাছে কেন সেগুলো! নির্দিষ্ট পদ বলে মনে হচ্ছে তার কারণ দেখাও-_ 

“কিন্ত মা-ভালুকটা সামনে পড়ে গিয়েছিল, সে একেবারে পাথর বনে গেল ।” 

(গ) আধুনিক রীতির নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপত্র 
( পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী ) 

বিষয়__দূবেব পালা, ( কবিত! )- সত্যেন্্রনাথ দত্ত। 
(কিশলয়-_তৃতীয় ভাগ ) 

কবিতাটি সম্পর্কে তিনটি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়! হ'ল। প্রত্যেকটির সঙ্গে পরিপুবক 
বাক্যাংশ দেওয়া আছে। সেগুলির মধ্য থেকে ঠিক সেই বাক্যাংশটি নির্বাচন কর 
এবং তার নীচে দাগ দাও যেটি শূন্ত স্থানে বসালে বাকাটি সম্পূর্ণ হবে। নমুনা-_ 
'ুরের পাল্পা' কবিতাটির রচয়িতা***''-। (১) কালিদাস বায় (২) কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
(৩) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । 

(ক)১। দুরের পাল্লা” একটি*'***'(১) গল্প (২) প্রবন্ধ (৩) ভ্রমণ কাহনী 
(৪) কবিতা । 

২। তিনজন মাল্পা যে ছিপখান। চালাচ্ছিল সেটি... (১) পাচ দাড় (২) তিন 

দাড় (৩) সাত দাড়। 
৩। উদ্মন কথাটির অর্থ-.".**(১) সজাগ (২) বিভ্রাস্ত (৩) উদদাস। 

(খ) পরস্পর সম্বন্বযুক্ত একজোড়। করে শব্দের ছিতীয় অংশ এলোমেলে। করে 
লেখা হ'ল। যার পাশে যেটি বসলে সঙ্গত, সেটি ঠিক সেখানেই বসাও। 

_ | বাতাসের বন্বন্ 
নত [ঢাকার শন্শন্ 

বাতাসের শন্শন্ 
ঠিক» টি বন্বন্ 
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(১) দেয়ডুব -- বকৃবক্ 
কলসীর  _- অন্ ভন্ 
মাছির -- টুপটুপ, 

গস্ভাংশ- “বনের ধারে? লীল। মজুমদার । 
(দ্রষ্টব্য--কিশলয়--তৃতীয় ভাগ) 

(ক) নীচের শবগুলে। এই পাঠ্যাংশে বিশেষ একটি অর্থে ব্যবহৃত । নির্দিষ্ট 

সঠিক অর্থটি নীচে প্রদত্ত দুটি বাক্যেব মধ্যে একটিতে পাওয়া! যাবে । সঠিক অর্থযুক্ত 
বাক্যটির নীচে দাগ দাও । 

নমুনা--ন্যাড়া”-_ 
(১) লোকটির মাথা ন্যাড়া কর! হ'ল। 
(২) পাতাশূন্ত গাছটিতে ছুটি কুঁড়ি দেখ! গেল। 

১। ছানা (১) আাধনবাবু প্রতির্দিন সকালে ছান। খান। 
(২) পাখীর ছানাটা এতদিন উড়তে শিখবে । 

২। ম্ুদ্ব-_ (১) পুরোহিত "বিত্র চিত্তে পূজায় বসলেন। 
(২) টাকাসমেত ব্যাগটি হারিয়ে গেল। 

৩। শুকনো (১) শ্্রী্মকালে জোরে বাতাস বয়। 
(২) রসহীন আহাধ) ভাল লাগে ন1। 

(খ) নীচের কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধত হ'ল। পুর্ণ বাকাটি বইতেই 
আছে। বই থেকে উপযুক্ত শব্দটি! শূন্স্থানে বসিয়ে বাক্টিকে সম্পূর্ণ কর। 

নমূনা-_খুব কাছে আসতে পারেনি" ***। উত্তর-খুব কাছে আসতে পারেনি 

আগুন। 

(১) মাইলের পর মাইল পুড়ে ' -**যেত। (২) ছানাটা অমনি''-***করে উঠল । 
(৩) বাড়িখয় একট।...... .. গন্ধ লেগে থাকত । (৪) রোদ ''**.** করছে। 

(৫) কালে! মুরগীটাকে ধরে সকলের চোখের সামনে*** * ***করে থেয়ে ফেলল। 

একটি বিশেব কবিতা-_“ঘুলা মন্দির”_রবীক্রনাথ ঠাকুর । 
কবিতাটিকে নবম শ্রেণীর উপযোগী বলে গণ্য করা যেতে পারে। কবিতাটির পূর্ণরূপ 
এখানে উপস্থাপিত হ'ল। কবিতাটি অবলঘ্থনে কিছুসংখ্যক আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক 
অভীক্ষার নমুন! দেখান হ'ল। রচনাধর্মী পরীক্ষায় বিকল্প হিসাবে এগুলি গ্রহণ করা 
যেতে পারে। প্রশ্ন রচনার রীতি পূর্ব-প্রদশিত পদ্ধতির অন্রূপ | 

এ্ুলাম্মল্দ্ল্লি 
-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভজন পুজন সাধন আরাধন! সমস্ত থাক্ পড়ে। 
রুদ্ধতবারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে ! 
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অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে 
কাহারে তুই পুজি সংগোপনে। 

নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে--দেবতা নাই ঘরে ॥ 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষ! চাষ-_ 
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারে! মাস। 

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে 
ধুলা তাহার লেগেছে ছুই হাতে-__ 

তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে ॥ 
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে? 
আপনি প্রভূ স্ষ্টিবাধন পঃরে বাধা সবার কাছে। 

রাখে রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ভালি, 
ছি'ড়,ক বন্ত, লাগুক ধুলাবালি__ 

কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়,ক ঝরে ॥ 

॥ কবিভাটি পাঠনের উংদদশ্যসমূহ ॥ 
(১) অতুলনীয় এক ভাবসম্পদ কবিতাটির প্রাণ। কবির বিশিষ্ট যে জীবনদর্শন 

এখানে প্রকাশিত-_তার সঙ্গে ছান্রদ্দের পরিচয় সাধন । 
(২) রবীন্দ্রনাথ যে শুধু সৌন্দর্ধের স্থরলোকে বিচরণ করতেন না--তার প্রমাণ 

স্বরুপ কবিতার ব্যাখ্যাকে উপস্থাপিত করা । এভাবে কবির জীবনদর্শনের সামগ্্রীক 
রূপটি তাদের সামনে পরিস্ফুট হবে । 

(৩) বিশিষ্ট এক রচনারীতির অনুধাবন । 
(৪) কবির এঁশ্বরিক উপলব্ধির বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন। 

প্রশ্নাবলী 

১। প্রত্যেকটি বিষয় অবলম্বনে তিনটি উত্তর প্রদত্ত হ'ল। এদের মধ্যে সঠিক 
উত্তরটির পাশে দাগ দিতে হবে। 

কে) রবীক্জনাথের ধুলামন্দির' কবিতার মূল ভাব-_ 
(১) এক প্রশ্নাতীত আধ্যাত্মিকত। । 
(২) মন্দির ও মসজিদ ভিত্তিক ঈশ্বরভাবনার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন । 
(৩) মানুষের জন্ত মানুষের যে নিয়ত কর্মসাধনা, তারই মাঝে উশ্বরের অস্তিত্ব 

উপলব্ধি করে কর্মের জন্ভ আত্মনিয়োগের আহ্বান । 

(খ) কবিতাটির মধ্যে কবি “দেখ+ “থাক “লাগুক' “ছি'ড়,ক' পড়,ক' 'ধাটছে, 
“লেগেছে চলিত শব! বাবহার করেছেন, কারণ-_ 

(১) কবিতার মধ্যে তিনি প্রকাশ-বৈচিত্র্য হ্ষ্টি করতে চেয়েছেন । 
(২) বিশেষ ছন্দ এমন শব ব্যবহারে তাকে বাধ্য করেছে। 
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(৩) প্রবল ও আতস্তরিক জীবনধগ্রিতার ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে এইসব 
বেগবান চলিত শব্ধ অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে । 

(গ) “নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই:চেয়ে--দেবতা! নাই ঘরে« এই পংক্কিটির 
তাৎপর্য. 

(১) কবি ভক্তকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন । 
(২) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বব্যাগী-তাই কেবলমাত্র মন্দির মধ্যস্থ দেব-মূতির 

মধ্যে তার অনুসন্ধান ভ্রাস্তিমাত্র--তীঁকে বহির্জগতেও প্রকাশিত দেখতে হবে । 

(৩) কৰি ছিলেন ব্রাহ্ম--তাই তিনি মূর্তিপৃজার বিরোধিতা করেছেন। 
(ঘ) “রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে 

ধুল। তাহার লেগেছে দুই হাতে-_” 
এই ছুটি পংক্তি রচনার উদ্দেশ্ট__ 

(১) কর্মজীবনেব জয়গান গাওযা। 
(২) কর্মী ও কর্মসাধনার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন । 
(৩) মাস্ুষের মধ্যে দেবত্বের আরোপ । 

(উ) 'ধূলামন্দির' কবিতাটি সঙ্গে ভাবগত সাদৃণ্ত আছে এই কবিতার-__ 
(১) “এধার ফিরাও মোরে' ও 'একতান?। 
(২) “ভারততীর্থ”। 

(৩) এঁনঝরের স্বপ্নভঙ্গ" 
(২) উদ্ধত অসম্পূর্ণ বাক্যগুলির শ্ন্তস্থান পার্থলিখিত বাক্যাংশগুচ্ছ থেকে 

নির্বাচিত বাক্যাংশের সাহায্যে পূর্ণ করে বাক্যের সম্পূর্ণতা সাধন কর - 
১। কাহারে তুই পু্জস- " ? করছে চাষা চাষ, 
২। কর্মষোগে তার সাথে এক হয়ে১**" সংগোপনে, 

৩। তা আছেন সবার সাথে রৌন্দে জলে, 
৪। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেডে.*-... ঘর্ম পড়,ক ঝরে। 

(৩) “যেখায় থাকে লবার অধম দীনের হতে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে-_” 

কবিরচিত এই ছুটি পংক্তিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে নীচেব কোন উদ্ধীতিতে 

অন্গরূপ ভাব আছে? 

(১) “তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষ! চাষ” 

(২) “পরশ ধারে যায় না কর! সকল দেহে দিলেন ধর!” 

(৩) “আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি 
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি ।” 



৬৭ ূ পাঠটীক! প্রস্তুতিকরণ 

শিক্ষাদানের উপযুক্ত পদ্ধতি ভিন্ন কখনও সার্থক পাঠ-পরিচালনা সম্ভবপর হয় না। 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় স্থাপনই শিক্ষার্দান পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেস্তা। উদ্দেশ 
কথাটির কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার্থীর আগ্হ ও 
অন্্রাগের অনুসারী করে পাঠের লক্ষ্য নির্ণয় করতে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার 
অস্ততুক্ত বিষয়গুলিকে আমর! ছু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি যথা জ্ঞানমূলক অথাৎ 
ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি, আর অনুভূতিমূলক বিষয়ের 
প্রসঙ্গে সাহিত্যের কথাই এসে পড়ে। সাহিত্যে রসাম্ভৃতি হচ্ছে প্রধান । স্থৃতরাং 
সাহিত্য পাঠদ্ানকালে এমনভাবে পাঠ পরিচালন করতে হবে ঘাতে ব্যাকরণের 
নীরস ব্যাখ্যা তার মধ্যে থাকবে ন1। হৃদয়ের স্থৃকুমার বৃত্তিগুলিকে জাগরিত করাই 
হবে এর মুখ্য উদ্দেশ্টা। ব্যাকরণ শেখানোর জন্য স্বতন্ত্র পাঠপন্ধতি অন্থুকরণ 
করতে হবে। শিক্ষককে দেখতে হবে, কোন পাঠের ছ্বারা শিক্ষার্থীর কি উপকার 
হবে, তার আচরণ, ধারণ! বা! দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে কি পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। এ 

বিষয়ে শিক্ষককে সম্যকরূপে অবহিত হতে হুবে। মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত কার্যকরী 
জ্ঞানের সহায় তায় শিক্ষার্থীর সুপ্ত আগ্রহকে মনোযোগে উন্নীত করে তাকে জক্রিয় 
ক'রে পাঠের উদ্দেশ্র দিকে পরিচালিত করা পাঠদানের উদ্দেশ । এই সঙ্গে এই পাঠ- 
পরিচালন। প্রক্রিয়ার দ্বার! ছাত্রের কতটুকু লাভ হুল অর্থাৎ লক্ষ্যে কতটুকু পৌছান 
সম্ভব হল তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন । স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রেণীকক্ষে পাঠপান- 

কালে পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা ও স্তর অনুযায়ী শিক্ষক একটি 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করে নেবেন। সমগ্র পাঠটিকে সাথক ও সু করার জন্য এই জাতীয় 
পরিকল্পনার গ্রয়োজন। এই পরিকল্পনার একটি মণন্তাত্বিক ভিত্তি আছে। প্রখ্যাত 
শিক্ষাবিদ হাবাটের (17:91) শিক্ষাদর্শনকেই ভিত্তি করেই বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি 
পরিচালিত। তার মতে শিশুর জ্ঞানভাগ্ডার বিভিন্ন বিচিত্র আঁভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। 

জন্মকালে শিশু কোন সংস্কার নিয়ে আসে না) শিশুর মন এক ও অতিন্ন। এই অভিন্ 
মনে পারিপাশ্থিক অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অনুভূতি এসে ভীড় করে এবং তার একট! অস্পষ্ট 
ছাপ তাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। হার্বাট এই অস্পষ্ট ছাপের নাম দিয়াছেন এনগ্রাম্ 
( ঢ08:805 )। এই অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর মনের মধ্যে গিয়ে পরম্পর সংস্পৃক্ত ও 

সংশ্লেষিত হয়ে নৃতন একট! ভাব তৈরী করে । হাবার্ট এই নৃতন ভাবগুলির নাম দিয়েছেন 
ভাবজট ( 4£১227005ও 02858 )। তিনি বলতে চেয়েছেন শিশুকে নৃতন কিছু 

অভিজ্ঞত1 দিতে গেলে বা! নৃতন পাঠ দিতে গেলে তা তার পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা! বা 
ভাবজটের সঙ্গে জড়িত করে দিতে হবে। শ্রেণীপাঠনার স্থবিধার জন্ত পাঠদান কার্ধকে 
তিনি প্রথমে চারটি অংশে ভাগ করেন। 

€১) স্পঠুতা (00168109699 ) 
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(২) সাদৃশ্য বা অন্গুবন্ধা (49900180200 ) 

€৩) পারস্পর্য € 95566 ) 
€৪) পদ্ধতি ( 160০৭ ) 

জিলার (21116: ) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর! হার্বাটীয় শিক্ষণ পদ্ধতিকে আবার 
পাচটি ভাগে বা! সোপানে বিভক্ত করেছেন যথ!। 

১ (১) আয়োজন ( 26181901013 ) 
সহিহ 1 (২) উপস্থাপন ( 6:6552008000 ) 

সাদৃষ্ত বা অন্বন্ব-. (৩) তুলনাকরণ ব! বিমুর্তকরণ (00201811507 ০1: 

45500180108 ) 

পারস্পর্ষ-_ (৪) শ্থক্স নির্ধারণ ( (0100:211291100 ) 

পদ্ধতি__ (৫) অভিযোজন (49115561018 ) 

বর্তমানে পঞ্চসোপানকে আবার সংক্ষেপিত করে তিনটি সোপানে পাঠপরিচালন! 
কর! হয়। যথা(১) আয়োজন €(২) উপস্থাপন (৩) অভিযোজন 

এবার বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পাঠ-টাকা প্রণয়নের পদ্ধতি সম্বপ্জধে আলোচন! 
করা যাক। 

পাঠ-টাকা! প্রস্ততকলে প্রথমেই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয় যথা__ 
(১) বিদ্যালয়ের নাম, (২) শ্রেণী, (৩) ছান্রসংখ্যা, (৪) ছাত্রদের গড় বয়স 

(৫) সময় (৬) শিক্ষকের নাম (৭) তারিখ । 
এই বিষয়গুলি প15-টাকার শীর্ষে বাদিকে সাজিয়ে লিখতে হবে । ভানদিকে লিখতে 

হবে বিষয়েব নাম, পাঠক্রম ও অগ্যকার পাঠেব বিষয় । 

উদ্দেশ্য 3 
কোন বিষয় পড়াতে গেলে তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, প্রথমেই উল্লেখ কর! 

হয়েছে সাহিত্য একটি রসাহুভূতিসূলক (2১110010610) 16550 ) বিষয়, সুতরাং 
এই দুষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে পাঠ-পরিচালণা করতে হবে। ছাত্র যাতে সাহিত্যের 
রসগ্রহণে সক্ষম হয় এবং তার চিস্তাশক্তি ও বিচারপ্রয়োগের ্ষমত|। এবং যুক্তি- 
শিষ্ঠতার ক্ষমতা জাগ্রত হয়। উদ্দেন্য আবার ছুবকমের হতে পারে প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ । উদ্দেশ্টটি জান! থাকলে পাঠদানের গতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব । 
এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পাঠেব উদ্দেশখকে নিয়লিখিতভাবে উল্লেখ কর! 
৫ষতে পারে; 

পন্ত 8_কবিতার রসঞ্চারী পাঠের মাধ্যমে কবিতাটির অর্থগোৌরব, রসমাধর্য ও 
শিল্পসৌন্দর্ঘ উপভোগ করতে ছাত্র/ছাত্রীদিগকে সহায়তা! কর! । 

গস্ত £-গগ্যাংশ পাঠের লেখকের রচনাভঙ্গী এবং তার রসাস্বাদনে ছাত্রদের 
সহায়তা করা এবং পঠনশক্তি, ভাষাজ্ঞান ও ভাবপ্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ সাধনে 
ছাত্রদের সাহায্য কর1। 



১০৬ বাংল! ভাব! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ব্যাকরণ-পাঠ £ ব্যাকরণের হুত্র সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাতে এবং উহার প্রয়োগ 
স্দ্ধে দক্ষত। অর্জনে ছাত্রদিগকে সহায়তা কর! । 

রূচন। পাঠ :--৫১) মুখ্য উদ্দেশ্ট কোন নির্টিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে স্থবিন্যস্ত ধারণা-গ$ন 
ক*রে সরল ভাষায় স্বাধীনভাবে রচনা লিখতে ছাত্রদের সাহ্বাফ্য কর । 

(২) গৌণ-উদ্দেশ্ট__বাক্যরচনা ও ভাষাজ্ঞান, তথ্যসংগ্রহ ও তার প্রস্বোগ, 
ভাবচিস্তার উন্মেষ, যুক্তিশীলতার অন্ুণীলন এবং স্বাধীন রচনাশক্তি বিকাশে ছাত্রপ্দিগকে 
সহায়তা কর! । 

উপকরণ ৫ 

পাঠদানের সহায়ক রূপে উপকরণ প্রয়োজন হুলে সেগুলিকে এখানে উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন । শিশ্তর মনকে পাঠাভিমূখী করতে হুলে অর্থাৎ বিমূর্ত বিষয়গুলিকে 
মুর্ত করে তুলতে হলে অনেক সময় ছবি, অন্থকৃতি (00961) প্রভৃতি ব্যবহার কব' 
যেতে পারে। উচ্চতর শ্রেণীতে উপকরণ বাহুল্য না! কবলেও চলে। 

আয়োজন 
এই স্তরটিই হার্বাটীয় শিক্ষাদর্শনেব উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । যে বিষয়ে পাঠদান 

করা হবে সেই বিষয়ে ছাত্রের কোন পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটা 
কৌশলে নানাবিধ প্রশ্ত্রেব মাধ্যমে জেনে নিয়ে বিষয়বস্তকে উপস্থাপিত কবতে হবে । 

(১) লেখক ও পাঠ্য বিষয়টি সম্বন্ধে ছাত্রদ্দের মনে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এবং তাদের 
পাঠস্পুহাকে জাগিয়ে তুলবার উদ্দেস্ট্ে শিক্ষক উপঘুক্ত প্রশ্নীবলী ও উদ্ধীতিব অবতারণা 
করবেন। 

(২) পাঠ্য বিষয়টির বৈশিষ্ট্য ও পাঠের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে সরল অথচ সংক্ষিপ্ত তৃমিক' 
দিয়ে শিক্ষক পাঠ-ঘোষণ। করবেন । 

উপস্থাপন-__ 
এর পর শিক্ষক সমগ্র পাঠটিকে একটি হৃদয়গ্রাহী পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপিত 

করবেন। এই পাঠ ছাত্রদের মনে কতট! রেখাপাত করেছে ত1 জানবার জন্য ছু একটি 
সাধারণ প্রশ্ন করবেন । এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন শিশুর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি 
করেই বিষয়বস্তকে উপস্থাপন কর! প্রয়োজন । 

(১) পাঠ্যবস্তকে কয়েকটি অংশে (500) ভাগ কবে নিয়রূপ পদ্ধতির সাহাষ্ে 

এর মর্মগ্রহণ ও উপভোগেব স্ায়ক বিশদ আলোচনা কব প্রয়োজন । 
(২) অংশটি শিক্ষক কর্তৃক সরব পাঠ 'থব। ছাত্র কর্তৃক প্রয়োজনান্থুঘায়ী সরব 

কিংবা! নীরব পাঠ দ্বার! বিষয়টির মর্ম গ্রহণ এবং বসগ্রহণে ছান্রদেব সহায়ত। কর]। 
(৩) অংশটির শিল্পনৈপুণ্য 'এবং ভাবাপগ্রয়োগ সন্ধানে প্রশ্নাবলী কর! যেতে পারে। 
(৪) প্রয়োজনস্থলে সাহিতাক পরিবেশ স্থষ্টাকলে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ ও প্রয়োগ- 

সম্বলিত অন্যান্ত গগ্যাংশের ও পছ্যাংশের উল্লেখ করা যেতে পারে। 

(৫) এই স্তরে বিষয়বস্তর ব্যাখ্যা করার জন্ত গুয়োজনানুগ বোর্ডের কাজ কর! 
প্রয়োজন ! 



পা$টাক! প্রস্তাতিকরণ ১০৭ 

অভিযোজন $ 
অগ্যকার পাঠ ছাত্ররা! কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে অর্থাৎ তার নবলব্ধ জ্ঞান 

পরীক্ষার জন্য শিক্ষক ছাত্রদের কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। নবলন্ধ শব্দ-সম্পদ এবং 
ভাষ! প্রয়োগরীতি কিংবা ব্যাকরণের ন্ুত্রাবলী অথবা রচনার বিষয়বস্তু এবং 
রচনাশৈলী নতুন ক্ষেত্রে ছাত্রের! প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তা৷ অনুশীলনের ব্যবস্থা 
এই স্তরে কর! প্রয়োজন। এই স্তরকে পরবর্তাঁ উচ্চতর স্তরের জ্ঞানলাভের প্রারম্ভিক 
সোপান বলা যেতে পারে। বুহত্তর এককের ক্ষেত্রে অভিযোজন বলতে সমস্ত অংশটি 
সম্বন্ধে আর্জিত জ্ঞানের লুক্ম সমালোচনা বোঝায়, আর ক্ষুদ্রুতর এককের ক্ষেত্রে 
অভিযোজন বলতে পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান ছাত্র আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তার পরীক্ষা 
কর! এবং এ জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করাতে সাহায্য বোঝায়। 

বাড়ীর কাজ ঃ 
মনস্তাত্বিক কারণে ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এবং শ্বয়ংশিক্ষার অজ্যাস গড়ে 

তোলার জন্য পাঠদান বিষয়ের উপর কিছু প্রশ্জ করে ছাত্রদের কাজ দেওয়া হবে, যাতে 
বুদ্ধির পরিচয়, আগ্রহ পরিচয়, রসানুভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কিছু স্থনিবাচিত 
হালকা কাজ দিতে হবে । লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছাত্রদের উপর খুব বেশী কাজের 
বোঝা চাপিয়ে দেওয়! না হয়। 

নিয়ে কতকগুলি পাঠটাক। দেওয়া হল। বিষয়বস্তর বিকাশ (1৮৪1০2 ) করার 
প্রয়াস প্রতিটি পাঠটাকার মধ্যে লক্ষণীয় । 

শা1্টীক্চা- গছ্যসাহিত্য 
মূল রচনা_ বাল্য-স্মতি-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 

“জানালার নিচেই একটি ঘাটবীধানে! পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গাধে প্রকাণ্ড একটা 
চীনা বট-দ্ন্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয় প্রায় 
মমস্তদ্বিন সেহ পুকুরটাকে একখান ছবির বহির মতে দ্বেথিয়া৷ দেখিয়া! কাটাইয়। দিতাম । সকাল হইতে 
দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আনিতেছে। তাহাদের কে কখন আমিবে, আমার 
জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষতটুকুও "আমার পরিচিত। কেহ-বা ছুই কানে আঙুল চাগিয়া 
ঝুপববুপ, করিয়া দ্রতবেগে কতকগুলি ডুব পাড়িয়। চলিয়া যাইত; কেহ বা ডুন না দয়! গামছায় জল 
তুলিয়! ঘনঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত। কেহ--বা জলের উপরিভাগের মলিনত! এড়াইবার জন্য বারবার 
ছুই হাতে জল কাটাইয়! লইয়! হঠাৎ এক সময় ধ1 করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ বা উপরের সিড়ি হইতেই 
বিন! ভূমিকায় শব্ধ জলের মধ্যে ঝাপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত ; কেহ বা জলের মধ্যে নামিতে 
নামিতে এক নিশ্বামে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত, কেহ- বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া 
বাড়ি বাইবার জন্ত উত্হক; কাহারো বা! ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই- ধীরেনুস্থে নান করিরা, জপ করিয়া, 
গ৷ মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কৌচাটা ছুই-তিন বার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু__বা ফুল তুলিয়া মৃদ্মন্দ 
দোছুল গতিতে স্নানন্িধ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহাব যাব্র!। 
এমনি করিয়] দুপুর বাজিয়া যাঁর, বেলা! একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশৃন্ত, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহীস 
ও গাতিহাসগুল। সারাবেল! ডুব দিয়! গুগলি তুলিয়! খায় এবং চঞ্চুচালন। করিয়া বাতিব্যন্তভাবে পিঠের 
পালক সাফ করিতে থাকে। 



১০৮ বাংল। ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পুক্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। 
তাহার গুড়ির চারিধারে অনেকগুল। ঝুরি নামিয়! একট| অন্ধকারময় জটিলতার হৃষটি করিয়াছিল। সেই 
কুহকেব মধ্যে বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়! গেছে। দৈবাৎ সেখানে 
যেন স্বপ্নপুগের একটা অপস্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দ্দিনের আলোর মাঝখানে রহিয৷ 
গিয়াছে । মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কিবকম আড 
তাহ। স্পষ্ট ভাষায় বল অনস্ভব। এই বটকেই উদ্দের্শ করিয়৷ একদিন লিখিয়াছিলাম £_- 

নিশিদ্িশি দ।ডিযে আছ মাথায় লষে জট 

ছোটে! ছেলেটি মনে কি গড়ে, ওগো! প্রাচীন বট। 
কিন্তু হায়, সে বট এখণ কোধায় ! যে-_পুকুরটি এই বনম্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেব চাব দপণ ছিল তাহাও এখন 
নাই; যাহারা শান করিত তাহারাও অনেকেই অন্তহিত বটগাঞ্ছেরই ছাযাবই অনুনরণ করিয়াছে । আব 
দেই বালক আজ বাড়িয়। ছঠিয়। নিজের চারিধিক হইতে নান প্রক'বেব ঝাড় নামাইয়। দিয়া বিপুণ 
জটিলতার মধ্য সুদিন হুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণন| কবিতেছে | 

১নহ পাক্টীক্কা 

বিছ্যালয়-_. বিষয়-_বাংল! সাহিত্য 
শ্রেণী__ষষ্ঠ বিশেষ পাঠ--বাল্য-স্থতি 
ছাত্রস"খ্যা-_-২৫ রচনা _ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গড় নয়ল--১১+ আঙ্গকের পাঠ্য অংশ-- 
শিক্ষক। শিক্ষিকা _ জানালার নীচেই -* চায়! 
সময়--৪০ মিনিট বৌন্রপাত গণনা! করিতেছে । 
তারিখ 

উদ্দেশ্য (১, রবীন্দ্রণাথের বালাজীবন কিভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল--সে বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ। 

(২) তার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে সামান্য ধা*ণার স্থষ্টি। 
(৩) কাব্য-রস মণ্ডিত গগ্য »ম্পর্কে গভিজ্ঞ তালাভ । 

উপকরণ -_পাঠ্যপুস্তক, রবীন্দ্রনাথের আত্মঞ্জীবনামূলক গ্রন্থ, ্ীবনস্থাতি ইত্যাদি ), 
বালক ব। টিশোর রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, বিষয়বস্ত 'প্রকীশক 
একটি বৃহদায়তন অঙ্কিত চিত্র, ইত্যাদি । 

প্রস্তাত- পাঠ্যের প্রথম অংশটি প্রথমর্দিন আলোচ্তি হয়েছে বলে মনে করলে, সে 
বিষষের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্ত নিয়লিখিত রূপ প্রশ্ন করা ঘেতে পারে £- 

১) রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় তাকে দেখাস্তনার জন্য যে চাকরটি ছিল 
তার নাম কি? 

(২) রবীন্দ্রনাথের উপর এর প্রভাব কেমন ছিল ? 
(৩) শিশু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে গিয়ে সে কিরূপ পদ্ধতি 

অবলম্বন করত ? 
(৪) গণ্ডী পার হওয়াকে শিশু রবীন্দ্রনাথ বিপজ্জনক বলে-মনে করতেন কেন ? 
(৫) “আধি দৈবিক' ও আধিতৌতিক শব্দছুটির অর্থ কি? 



পাঠটাকা! প্রন্তাতিকরণ ১০৯ 

পাঠঘোষণা--“শৈশবে এই রকম বন্দীজীবন যাপন করার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে 
বাইরের জগৎ সম্পর্কে এক অদম্য কৌতূহলের স্থ্টি হয়েছিল। তিনি 
এই কৌতুহল কিভাবে মিটিয়েছিলেন-_-এস আজ আমব! সে বিষয়েই 
জানতে চেষ্টা করি।” শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ছাত্রগণ পুস্তকের 
নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলবে এবং শিক্ষকের আদর্শ পাঠ শোনার জন্য প্রস্থত 
হবে। শিক্ষকের আদর্শ পাঠের পূে সমস্ত পাঠ্য অংশটি কয়েকটি 
নিদিষ্ট শীর্ষে বিভক্ত হবে £_- 

(ক) জানালার নীচেই******আমার জানা ছিল। 
(খ) প্রত্যেকের শানের'****পালক সাফ করিতে থাকে । 

(গ) পুক্করিণী নির্জন.-.**গণনা করিতেছে । 

উপস্থাপন! 

পদ্ধতি . 
প্রথম শীর্ষ-_ পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খোলা হলে 
জানালার নীচেই'**."*.আমার জানা এবং 

খড়খড়ি-- 
গ্রুতিবেশী-- 

ব্যাখ্যার জন্য নির্দিষ্ট অংশ-_ 

প্রায় সমস্ত দিন 
দিতাম । 

কাটাইয়া 

গগ্ডি-বন্ধনের বন্দী 
ব্যাকরণ- 
সানণ-_নাত | 

ঘাট-বীধানে। | 
্মরণধোগ্য অংশ-- 
বন্দী জীবনের একাকীত্বের বেদন! 

ভুলতে গিয়ে তিনি পার্খববর্তা পুকুরটার 
দিকেই সমস্ত সময় ধরে তাকিয়ে 
থাকতেন। 

ছাক্সগণেব অভিনিবেশ সম্পকে 

স্থনিশ্চিত হলে শিক্ষক মহাশয় বিরাম, যতি 

ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে বচনার ভাবের 
তারতম্য অন্থসারে ম্বরযস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে 

বিষয়টিব আদর্শ পাঠ দেবেন। প্রয়োজন 
হলে তিনি একই বিষয় হুবার পাঠ করলেন। 

তাব পাঠ শেষ হলে তিনি পাস্যবিষয়টি 
ছাত্রদের পাঠ করতে নির্দেশ দেবেন। 
ছাঞ্জদের প'ঠভঙ্গীতে কোন ভূল থাকলে 

তিনি সংশোধন করে দেবেন । বিষয়বস্তু ও 
ভাবকে পরিষ্ফুট করাব জন্য ণ্িলি উপযুক্ত 
পূর্বোক্ত শিক্ষোপকরণেব সাহায্য নেবেন। 
তার ফলে বিষয়টি সম্যকরূপে পরিস্ফুট হবে । 

আলোচনার সময় কঠিন শব্দের অর্থ 
নিয়েও ব্যাপূত থাকবেন । ছান্ গণ শব্দের 
অর্থ ন। জানলে বোর্ডে সেগুলো লিখে 

দিতে হবে। ছাত্রগণ শব্দার্থ নিজেদের 
খাতায় লিখে নেবে'। 

আলোচনার জন্য শিক্ষক নিয়লিখিতরূপ 
প্রশ্থ করবেশ -. 

(১) রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বন্দী 
বলেছেন কেন? 



১১৩ 

বিষয়বন্ত 

দ্বিতীয় শীর্ষ 
প্রত্যেকের স্নানের ''""সাফ করিতে 

থাকে। 

কঠিন শবাবলী-_ 
দ্রুতবেগে-- 
ঘন খন__ 

বিন! ভূমিকায়-_ 
সশবে__ 

আত্মসমর্পণ” 
শ্লোক-__ 
মৃছুমন্দ দোছুল গতিতে-_ 
সান-লিগ্ধ - 
বিকীর্ণ-_ 
চঞ্চু-_ 

ব্যাকরণ-- 

(ক) মলিন্তা--মলিন 

ওংস্ুক্য--উৎস্থৃক 

ব্যস্ততা-ব্য্ত 
ক্রিয়! বিশেষণ- 
ধীরে সুস্থে_ 
সশবে-- 

ধ1 করিয়া_ 
ব্যাখ্যার অংশ-- 

কাহারো বা.'.""বাড়ীর দিকে 
তাহার যাত্রা! । 

স্মরণযোগ্য অংশ--- 

ন্নানার্থীদের বিবিধ ভঙ্গীতে স্নান করা 
ও চলে যাওয়ায় মনোজ বর্ণন]। 

(খ) 

বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পদ্ধতি 
(২) পুকুরটাকে একটি ছবির মত 

মনে হওয়ার কারণ কি? 

(৩) সারাদিন তিনি 
কাটাতেন? 

(৪) তোমাদের নিজেদের জীবনে 
এমন কোন ঘটনা! ঘটে থাকলে সেটি 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

পূর্ব-বধিত পদ্ধতি এখানেও একইভাবে 
অনুম্থত হবে । প্রয়োজন বিশেষে শিক্ষক 
উপকরণ-স্থানীয় পুস্তক থেকে প্রাসঙ্গিক 

অংশ পাঠ করে ছান্জর্দের শোনাবেন। 
ব্যাকরণের বিষয়গুলি নান! উদাহুরণের 

সাহায্যে আলোচনা করবেন। কারণ 
শব্দের যে শুধু অর্থই আলোচন! করা 
হবে তা নয়। সে সঙ্গে যথাসম্ভব নতুন 
বাক্যে সেগুলিকে প্রয়োগ করবেন। নিরদি্ট 
পংক্কির ব্যাধ্যা প্রসঙ্গে ছাত্রগণই প্রধান 
ভূমিক। গ্রহণ করবে। প্রয়োজন বিশেষে 
শিক্ষক উপযুক্ত ভাষায় উদ্ধৃত অংশেব 
আস্তনিহিত ভাবটি প্রকাশ করবেন। 

অনুচ্ছেদের ভাব গ্রহণের জন্য 

নিম্নপ্রকার প্রশ্ন করা হবে-- 
(১) কোন ব্যক্তি সহসা জলে ডুব 

দিত কেন? 
(২) “কেছ 

করিত।” কেন? কার কাছে? 

(৩) কোন্ লক্ষণ দেখে বোঝা যেত 
যে কোন্ স্নানার্থু শান্তুজ্ঞ ও ধর্মভীরু ? 

(৪) কোন্ ব্যক্তি তার কাছে 
সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল এবং কেন? 

(৫) দীর্ঘ সময় ঘরের মধ্যে থাকলেও 

কেন তার খুব খারাপ লাগত না? 

(৬) তিনি কি দেখে বুঝতেন যে 
ক্রমে বিকেল হয়ে আসছে ? 

কিভাবে 



পাঠটাক! প্রস্ততিকরণ 

বিষয়বন্ত 
তৃতীয় শীর্ষ 

পু্ষিণী নির্জন-****.গণনা করিতেছে । 
কঠিন শব্ধ 
দৈবাৎ__ 
্বপরধুগ_ 
ক্রিয়াকলাপ-_ 
বনস্পতি-_ 

অধিষ্ঠাত্রী-_ 
অস্তহিত-_ 
ব্যাখার অংশ-_ 
(ক) টৈবাৎ 

গিয়াছে। 

(খ) আর সেই বালক-...'.গণন। 
করিতেছে। 

সেখানে -****"রিছিয়। 

১১১ 

পদ্ধতি 
পদ্ধতি পূর্ববৎ। 
আলোচনার প্রশ্ন 

(১) ম্নানের পরবর্তী জময়ের 
নির্জনতার মধ্যেও তিনি একাকীত্ব অনুভব 
করতেন না কেন ? 

(২) মনের চোখে তিনি কাদের 
দেখতেন? 

(৩) বটকে উদ্দেখ্ট করে তিনি কি 
লিখেছিলেন? কেন লিখেছিলেন ? 

(৪) শেষ বাকাটি উত্তমরূপে ব্যাখ্য 
কর। 

জন্তিযোজন £- সমগ্র বিষয়টির উপর সামগ্ীক আলোচনা এবং রচনাটির 
অত্যন্তরস্থ সত্য সম্পর্কে এক অখণ্ড ভাবচেতনায় উপনীত হওয়া | 

আজকের অমগ্র পাঠের আলোচনার সফলতার বিচারেব জন্য শিক্ষক নিয়লিখিত 

রীপ প্রশ্র করবেন 2 

(১) বালক রবীন্দ্রনাথের ছবিটি দেখে তিনি কেমন ছিলেন বলে মনে হয়? 
(২) তার শৈশবের অধিকাংশ দিন কিভাবে কাটত? (৩) তিনি একা থাকলেও 

একাকী বোধ করতেন না কেন? (৪) তিনি প্রকৃতিকেও মান্থষের মত দেখে তার 
সঙ্গে ভাবের আদানগ্রদদান করতেন-_ব্যাখ্য! কর । 

২ম পাক্টীক্চা-ছড়। 
বিষয়--ছড়া শ্রেণী--শিশু শ্রেণী 

অগ্যকার পাঠ--(ক) খোকা যাবে নায়ে (খ) হীরামন তোতারে 

মূল রচনা 

(ক) খোক। যাবে নায়ে লাল জুতুষ! পায়ে 
পাঁচশে। টাকার মলমলি থান 

মোনার চাদর গায়ে॥ 

তোমর! কে বলিবে কালে! । 
পাটন! থেকে হলুদ এনে গ! করে দিব আলো! ॥ 



১১২ বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(খ) হীরামন তোতারে । 
বাস তোর কোথা রে॥ 

আয় পাখী ছুটিয়!। 
ধান খারে খুটিয়া ॥ 
খেয়ে দেয়ে এ বাড়ি । 

দুর দেশে দে পাড়ি 
নেড়ে তোর ভান! রে। 
ভিন দেশে যান! রে ॥ 

উড়ে যারে হাকিয়ে। 
খোকা রবে তাকিয়ে ॥ 

খোকা এল ঘোড়ায় চড়ে। 

মৌদর বনের ধারে ॥ 

মারল এক! সাতশে! বাঘে। 

একটি তলোয়ারে ॥ 

উদ্দেশ্য £ 

(১) ছড়ার সঙ্গে শিশুর সাধারণ পরিচয় সাধন। (২) ছূড়ায় সঙ্গীতধমিতার 

উপলব্ধি। (৩) শিশুর আত্মবিস্তারের কামনার পরিতৃপ্তি সাধন । (৪) ছড়া আবৃত্তির 

মাধ্যমে আননলাভ । (৫) ছড়া বলতে শেখ।। 

প্রস্তুতি £ 
শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পর শিক্ষক প্রথমেই শ্রেণী সন্গিবেশের দিকে মনোযোগ দেবেন । 

ছড়া! শেখানর সময় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সাধারণ আসবাব একপাশে সরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 

সাবলীল বিচরণ ও অঙ্গতঙ্গীর উপষোগী স্থান সৃষ্টি করবেন। ছড়া আবৃত্তির সময় 
সকলকে যে অংশ নিতে হবে--সে কথা পূর্বেই শিক্ষককে জানিয়ে দিতে হবে । ছড়ার 
পাঠদানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষক ছড়াগুলি ভালতাবে আয়ত্ত করবেন। আবৃত্তির 
ভঙী অবশ্তই বলবৃত্ত ছন্দের অনুসারী হুবে। ছড়ার বিষয়বস্তও ভালভাবে অর্থাৎ 
বিভিন্ন রঙ এর সাহায্যে একে নিয়ে ঘেতে হবে । ছবির পাঁশে থাকবে ছড়ার চার্ট-__ 
যেখানে ছড়াটি বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে । 

উপকরণ £ 

(১) ছড়ার লিখিত রূপ। (২) ছড়ার বিষয়বস্ত অবলম্বনে অস্কিত চিন্ত। 
(৩) রঙীন চক (শিক্ষক নিজে শ্রেণীকক্ষে ছবি আঁকার সময় ব্যবহার করতে 
পারেন। ) 
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বিষয়বস্ত 

প্রথম সোপান-- 

গ্রস্তত্তি : শ্রেণীকক্ষের মধ্যে 
শ্রেণী সন্িবেশ £ 

প্রারস্তিক ছড়া__ 
পাঠভজী-__ 

“খোকা এল/ঘোড়ায় চড়ে 

নোদদরবনের/ধারে। 

মারল এক।/সাতশো বাছে 

একটি তলোয়ারে ॥ 

ঘিতীন্স সোপান-_ 
উপস্থাপন 

প্রথম ছড়া__ 
খোকা যাবে/নায়ে। 

লাল জুতুয়!/পায়ে 
পাঁচশো টাকার/মলমলি থান/ 

সোনার চাদর/গায়ে ॥ 

তোমর! কে ব/লিবে কালে।। 
পাটনা থেকে/হলুদ এনে 

গা/করে দিব/আলো! ॥ 

দ্বিতীয় ছড়া-_ 
হীরামন/তোতা রে। 
বাস তোর/কোথ! রে ॥ 

আয় পাথী/ছুটিয়! ৷ 
ধান খারে/খুটিয়া 
খেয়ে দেয়ে/এ বাড়ি। 
দুর দেশে|দে পাড়ি ॥ 

তৃতীয় লোপাঁন-_ 
অভিযোজন 

বাংল ( পদ্ধতি )--৮ 

পদ্ধতি 

পূর্বপরিকল্পন! অশ্ুসারে শিক্ষক প্রয়োজন 
মত শ্রেণীসন্গিবেশ করবেন । তার্দের মনকে 

পাঠাভিমুখী করার জন্য সামান্য অঙ্গভঙ্গী__ 
সহকারে প্রস্ততি পর্যায়ের ছড়াটি স্থরেল! 
কণ্ঠে আবৃত্তি করবেন। আবৃত্তির ত্গী 
বিষয়বন্ত অংশে দেখান হল। শিশুর! পাঠে 
আকৃষ্ট হলে তিনি আজকের পাঠঘোষণ। 
করবেন এইভাবে-_“এস, আমরা আরও 
দুটো! নতুন ছড়া শিখি ।”" সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
নতুন ছুটি ছড়ার ছবি ও চার্ট দেওয়ালে 
টাঙ্গিয়ে দেবেন। 

প্রথমে তিনি পূর্বপদ্ধতি অন্থসারে 
ছড়াটি একাধিকবার আবৃত্তি করবেন এবং 
শিশুর! তীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে ও আবৃত্তি 
শুনবে । পরে শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত 

হয়ে শিক্ষকের তঙ্গী অনুসারে ছুটো৷ ছড়াই 
আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির কাজ শেষ 
হ'লে ছবিটি দেখিয়ে খুব সহজ ভাষায় 
সংক্ষেপে ছড়ার বিষয়বন্ত আলোচন। করতে 
হবে। শিশুরা লিখতে শিখলে ছড়াছুটি 
লিখে নিতে বল! যেতে পারে । অভিযোজন 

স্তরে এক একজন ছাত্রকে ছড়া আবৃত্তি 
করতে বলা যায়। 

আলোচনার প্রশ্নের নমুনা__ 
(১) খোকা কিসে করে যাবে ? 
(২) খোকা কেমন জুতে! পরবে ? 

(৩) খোকার মলমলি থানের দাম 
কত ? 

(৪) হীরামন তোতাকে কি খেতে 
দেওয়া হবে? ইত্যাদি। 



১১৪ বাংলা ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

শানটীক্কা- কল্বিভা 

মুঙ্গ কবিতা দেশের মাটি-_সত্যেন্রনাথ দতত 

মধুর চেয়েও আছে মধুর-_ 
সে এই আমার দেশের মাটি 

আমার দেশের পথের ধুল! 
খাটি সোনার চাইতে খাটি। ॥১॥ 

চন্দনেরি গন্ধে ভর1__- 

শীতল করা- ক্লান্তি হরা-_ 
যেধানে তার অঙ্গ রাখি 

সেখানটিতেই পীতল পাঁটি। ॥২॥ 
শিয়রে তার তুর্ধ্য এসে 

সোনার কাঠি ছোয়ায় হেসে 
নিদ্মহলে জ্যোতন্স! নিতি 

বুলায় পায়ে রূপার কাঠি। ॥ ৩॥ 
নাগের বাঘের পাহারাতে 

হচ্ছে বল দিনে রাতে 
পাহাড় তাকে আড়াল করে 

সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি। ॥ ৪ ॥ 

সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি-_ 

সত্যেন্্রনাথ দত্ত ১২৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৯ সালে এর মৃত্যু হয়। 
রবীন্দ্রযুগে আবিভূ্তি এবং রবীন্দ্র স্নেহলালনে বধিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অজন্র কাব্য ও 
কবিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাম্বর হয়ে আছেন । অসংখ্য বিদেশী কবিতার তিনি সার্থক 
অন্থবারদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অপর কোন কবি সত্য্্রনাথের মত এত 
বেশীরকমের ছন্দ প্রয়োগে কবিত। রচন' করেন নি। তার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা 
অনেক- এখানে কয়েকখানির নাম দেওয়! হুল-__“বেণু ও বীণা” “তীর্থরেণু, “তীর্থসলিল' 
“কুছু_ও কেকা” “অভ্র আবীর' ও এর্বদায় আরতি' “বেল! শেষের গান' ইত্যাদি। 

প্রাসঙ্গিক তুলনীয় উদ্ধ.ভিসমূহ-_ 
(১) “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো! তুমি 

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।”--ছ্বিজেন্্রলাল রায়। 
(২) “ভারত আমার, ভারত আমার 

যেখানে মানব মেলিল নেত্তরঃ 
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, 

এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্্র।” --ছিজেন্ত্রলাল রায় । 
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(৩) “ম্বদেশের ধুলি হ্বর্ণরেণু বলি” 
রেখে! রেখো! হৃদে এ ধব জান । 
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে 

অনিলে মলয় সদা বহুমান।” -_কালীপ্রসন্ম কাব্যবিশারদ 
(৪) “জননি গে! জন্মভূমি তোমারি পবন 

দিতেছে জীবন মোরে শিশ্বাসে নিশ্বাসে ! 

সুন্দর শশাঙ্ক মুখ, উজ্জল তপন 
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে |” -_ গোবিন্দ চন্দ্র দাস 

(৫) “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, 

আমার প্রাণে বাজায় বাশি |” _ রবীন্দ্রনাথ 

(৬ “সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। 
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে ॥” __রুবীন্দ্রনাথ 

(৭) £[20219170, 10) 21] 0175 100105১1105 0066 50111 
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৬৬17)616 771781151) 10110705 2100 10181017619 1089 1১6 

10111)0 

91091] 10০ 00105081180 00 106 0066. 
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শুনং পাল্টীকা। 

্ বিষয়-_বাংল! কবিতা 'আজকের পাঠ-:“দেশের মাটি” কবিতার 

কি প্রথম চারটি সুবক। 
তত 
রে উদ্দেম্টু ঃ (১) কবিতাটির মর্ম উপলব্ধি। (২) দেশাত্ববোধের জাগবণ। (৩) 

ল” ছু ছন্দের ধবশি মাধুর্য ও তাব-সৌন্দর্যের উপভোগ । (৪) তুলন/-মূলক উদ্ধৃতিগুলির সাহায্যে 
কবিগণের স্বদেশচেতনার সাদৃশ্ত ও গভীরতা! বোধে সাহায) করা । (৫) সত্য্দ্রনাথের 
সম-সাময়িক যুগের স্বদেশভাবনার সচ্িত পরিচয় স্থাপন । 

উপকরণঃ পাঠ্যপুস্তক, উদ্ধৃতিসমূছের অস্ুলিপি অথবা মূল উৎসগ্রন্থ 
কবির অঙ্কিত বা মুদ্রিত প্রতিলিপি। 

য়। 
৪ আয়োজন ও পাঠ ঘোষণা 

যথোপযুক্ত শ্রেণীবিন্তাসের পর শৃঙ্খলাবিধান সমাণ্ত হলে শিক্ষক কয়েকটি নির্বাচিত 

উদ্ধৃতি মনোজ তঙ্গীপহকারে পাঠ বা আবৃত্তি করবেন। এর ফলে সহজেই ছাত্রদের 
য়। ছু টি পাঠে আক হবে। ছাত্রদের মন সমভাবনায় উদ্দীপ্ত হলে শিক্ষক ছাত্রদের 



১১৬ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

সামনে এই প্রস্তাব রাখবেন--"এই জাতীয় কোন কবিত! তোদাদের জান! থাকলে, 
স্বতি থেকে একটুখানি বল।” ছাত্রগণ সক্ষম ন! হলে নিম্বলিখিতরূপ কয়েকটি প্র 
করবেন-- 

(১) স্বদেশ ভাবনামূলক কবিত। লিখেছেন এমন কয়েকপ্তন কবির নাম কর। 
(২) “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতটি কার রচিত ? 

(৩) £ ছে মোর চিত্ত পৃণ্যতীর্ঘে জাগে! রে ধীরে 
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" 

_এই কবিতাংশটি কোন কবির কোন রচনা! থেকে উদ্ধৃত? তীর অনুরূপ ভাবেব 
কোন কবিতা জানা থাকলে বল। 

অতঃপর পূর্ব আলোচনার স্থক্র ধরে শিক্ষক দেশ, কাল-নিরপেক্ষ সকল মানুষের 
গভীর ব্বদেশপ্রাণতার প্রসঙ্গটির অবতারণা করবেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সাহায্যে 
প্রতিপন্ন করবেন যে,_-“সকল মানুষের কাছেই তার নিজের দেশ অপেক্ষা প্রিয় আব 
কিছুই নেই। দেশ বিদেশের কবি সাহিত্যিকর! ও শিল্পীগণ তাই শ্বদেশকে তাদের 
শ্রদ্ধা ও অকৃত্তিম ভালবাস! দিয়ে রূপায়িত করেছেন । আমাদের দেশের এমনি একজন 

কবিও অনুরূপ একটি কবিত। লিখেছেন--আজ আমার! তার কবিতাটি পাঠ কবব 1 

এই বলে তিনি কবির ছবিটি যথাস্থানে স্থাপন করবেন এবং পাঠ্য কবিতাটির নম 
ঘোষণা করবেন। অতঃপর সংক্ষিপ্ত কৰি পরিচিতি ( পূর্বেই দেওয়! হয়েছে ) দানের 
পর মূল কবিত। পাঠেব স্ুচন! করবেন । 

উপস্থাপন 

বিষয়বস্তু পদ্ধতি 
শীর্য-বিভাগ 

প্রথম-__মধুর চেয়েও" *** ্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তির পর শিক্ষক 
চাইতে খাঁটি। কবিতার আদর্শ পাঠের জন্য নিজেকে 

ঘ্িতীয়-_চন্দনেরি'"" *** প্রস্তুত করবেন: ছান্রগণ তাদের পাঠা, 
শীতল পাটি। পুস্তকের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করণে 

তৃতীয়়--শিয়রে তার শিক্ষক চারটি স্তবকের ছন্দ ও তি 
-০০১০, রূপোর কাঠি । অন্ুসারী আদর্শ পাঠ দেবেন। পাঠতঙ' 

চতুর্থ--নাগের বাঘের পার্বতী স্তস্ভে প্রদপিত হল। প্রয়োজন 
১০০ ধোয়ায় পাটি । হলে তিনি সমস্ত অংশটি একাধিকবার 

প্রথম স্তবক পাঠ করবেন। শিক্ষকের পাঠ শেষ ছলে 
পাঠ-_নির্দেশ ছাত্রগণের কিছু অংশ একে একে সব 

“মধুর চেয়েও/ আছে মধুর-_ পাঠে নিষুক্ত হবে। তারপর সামান্য সময 
সে এই আমার/দেশের মাটি নীরব পাঠে ব্যয়িত হবার পর শিক্ষক 



পাঠটাকা গ্রস্ততিকরণ ১১৭ 

বিবয়বস্ত 

আমার দেশের/পথের ধুল! 

খাটি সোনার/চাইতে খাঁটি” । 
কঠিন শব্ধাবলী-_ 

মধুর-_ 
খাটি. 
চাইতে-_ 

টীকা-- 
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, 
শব্ের আলোচনা__ণাইতে, 
বাক্য---(১) সে তোমার চাইতে 

বয়সে বড়। 

(২) মেঘ না চাইতে জল। 

(৩) ধোয়ার জন্ত চোখ 

চাইতে পারছি ন!। 

দ্বিতীয় স্তুবক 

চন্দনেরি গন্ধে ভবা-*-' 

কঠিন শব্দার্থ__ 
ক্লান্তি হরা-- 
অঙ্গ-- 

শীতল পাটি__ 

শীতল পাটি। 

শবের আলোচন।-- 

ক্লাস্তি কান্ত 
অঙ্গ--আঙ্গিক 
শীতল- শীতলতা 
ব্যাখ্যা 

যেখানে তার অঙ্গ...... 
শীতল পাটি। 

তৃতীয় স্তবক-_ 

শিয়রে তার**."* 
কঠিন শব্দার্থ -- 
'শিয়রে-_ 

রূপোর কাঠি। 

পদ্ধতি 
প্রথম স্তববের মর্ম উদঘাটনের উপযুক্ত 
প্রশ্না্দি করবেন-_ 

(১) কৰি দেশের মাটিকে মধুর চেয়েও 
মধুর বলেছেন কেন? (২) 'মধুর' শব্ধ 

দুবার ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থ ছুটি কি কি? 
(৩) পথের ধূলা সোনা অপেক্ষা খাটি__ 
কোন অর্থে? 

তুলনীয়-_. 
“দেশের ধুলি হর্ণরেণু বলি 
রেখে! রেখে। হগে এ কব জ্ঞান 

অতঃপর শিক্ষক অপর জ্ঞাবত্য বিষয়- 

গুলির অবতারণ| করবেন এবং 
আলোচনার সাহাযে। প্রতিপত্ন বিষয়- 

সমূহ বোর্ড লিখে দেবেন এবং ছাত্ররা 
তা! খাতায় লিখে নেবে । 

পদ্ধতি পুর্বব 
আলোচনার প্রশ্ন_ 

(১) বাতাসকে ক্লাস্ত হরা” কেন 

বলা হয়েছে? (২) বাতাসের গুসঙ্গে 

কবির চন্দনের কথা মনে হয়েছে কেন? 
(৩) কবি দেশের মাটিকে শীতল পাটির 
সঙ্গে তুলন! করেছেন কেন ? 

তুলনীয়__ 
(ক) যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে 

অনিলে মলয় সদ! বহমান ।” 
(খ) “আমার সোনার বাংলা, আমি 

তোমায় ভালবাসি। 

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস 
আমার প্রাণে বাজায় বাশি।” 

_ রবীন্দ্রনাথ 
পদ্ধতি পুববও 

আলোচনার প্রশ্ন-_ 
(১) সোনার কাঠি ছোয়ানর সময় 

সূর্যের মুখে হাসি থাকে কেন ? (২) শিয়রে 



১১৮ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বিবয়বন্ত | পদ্ধতি 
নিদমহলে-_ শব্দটির অর্থ কি? এটি দিয়ে একটি বাক্য 
নিতি-- রচনা কর। (৩) জ্ঞোৎনসসা! কার পায়ে 
শব অন্ুণীলন-_ রূপার কাঠি বোলায়? 
শিয়বে ও শিহরে তুলনীয় 
ব্যাখ্যার অংশ-_ “সুন্দর শশাঙ্ক মুখ উজ্জ্বল তপন 

নিদমহছলে*****রূপোর কাঠি । হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে |” 

চতুর্থ স্তবক-_ পদ্ধতি পুর্বব 
নাগের বাধের******ধোয়ায় পা'টি আলোচনার প্রশ্ন _ 
কঠিন শব্দার্থ__ (১) কারা সর্বদা পাহার! দেয়? 
নাগের- (২) সাগর কেন প1 ধুইয়ে দেয় ? 
আড়াল-__ তুলশীয়-_- 
শব্দ-অন্থুশীলন-_ (ক) “তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনে! লভিতে 
শীতলপাটি/ধোয়ায় পা”টি। প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।” 

অক্ষয় কুমার বড়াল 

প্রমোগ 2 - 

পাঠের সমগ্র আলোচনা 

প্রশ্নাবলী-__ 

(১) «দশের মাটি' কবিতার রচয়িতা কে ? (২) স্বদেশ বিষয়ে কবিতা লিখেছেন 

এখন কয়েকজন কবির নাম কর। (৩) কবি দেশকে কোন দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। 

(৪) আমাদের দেশের কোন কোন বিষয় তোমার ভাল লাগে এবং কেন? 

॥ ৪ পীল্ভীক্কা- ভ্যালি ॥। 

বিষয়-_বাংলা ব্যাকরণ বিশেষ পাঠ__বর্তযান কাল 

(১) কালভেদে ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদের বাহিক রূপে ষে পরিবর্তন সাধিত হয়-_ 
তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া (২) বর্তমান কালের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন। 
(৩) যুক্তি ও বিচারশক্তির '্রয়োগক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন । (৪) মাতৃভাষায় শুদ্ধরূপ সম্বন্ধে 

জ্ঞানলাভ। (৫) ভাষার তুলনামূলক জ্ঞান অর্জন । 

উপকরণ £ 

সগ্ুম শ্রেণীর উপযোগী ব্যাকরণ, তুলনামূলক ইংরেজী বাক্যাবলীর চার্ট ইত্যাদি । 



পাঠটাক! প্রস্তাতিকরণ ১১৯ 

ইংরেজী বাক্য সম্বিত চার্ট 
চার্-€১) 1, 7২8108. £063 00 5০1)001 ০০:59. 

[01652121 25 5105. 00925 1806 80 60 10081106, 

[150691716 3, ০৫ ৫0 206 0216 068. 

চার্ট- (২) 1. 78727 15 01076 06৪. 
চ165276 2,.1006 55152196115 51951911)£ 100৬, 

(00171000005 3,11006 50061065 812 50105 0801: 00 1395021. 

চার্ট-৩) |. 1 09০ £002 60 10০11)1 ড্102. 

চ1655601 2, [০ 1255 50090 91:56 10 (106 25900109010, 

৮০:5০ 3,17101065 10255 6013০ €0 09108669, 

আয়োজন £ 

ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং আজকের পাঠের প্রতি তাদের মনকে আকৃষ্ট করার 
জন্য শিক্ষক নিম্নরাপ প্রশ্নের অবতারণা করবেন । 

(১) ক্রিয়া পদ কাকে বলে? (২) ছুটি উদাহরণ দাও । (৩) “ছুই পাশে চারিজন 
স্থসজ্জিত। যুবতী ত্বর্ণ-দগ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে ।”__এই বাক্যে ক্রিয়া! পদ চিহিত 
কর। (৪) “দেবী সিংহাসনে আসীন হুইলেন*_এই বাকোোর ক্রিয়াপদের সঙ্গে 
পূর্ববর্তা বাক্যের ক্রিয্নাপদের পার্থক্য কোথায়? (৫) “আগামী মাসে আমর! পুরী 
যাব”--এই বাক্যে কোন সময়ের নির্দেশ পাওয়। যাচ্ছে? কাজটি কি যথার্থই শেষ 
হয়েছে, অথব। হবে। 

পাঠঘোষণ। £ শিক্ষকের বক্তব্য ২ 

“তাহলে দেখ! যাচ্ছে__বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অনুসারে 
ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন হয়। আর কোন কাজের অনুষ্ঠানের সময়কেই “কাল”, বলে। 
পূর্ববতাঁ তিনটি উদাহরণে আমরা ক্রিয়ার তিন শ্রেণীর অনুষ্ঠানকালের পরিচয় পেয়েছি-- 
বর্তমান, অতাঁত ও ভবিষ্যংৎ। আজ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য-_বর্তমান কাল। 

উপস্থাপন £ 

বিষয়বস্তু পদ্ধতি 

সাধারণ ব! নিত্য বর্তমান শিক্ষক পার্থলিধিত বাক্যাবলী বোর্ডে 

(9101016 712918 ) লিখে দেবেন। ইংরেজী বাক্য সমস্বিত 

উদাহুরণ-_ চার্টটিও তার পাশেই থাকবে। 
(১) আমরা প্রত্যহ ভাত ও রুটি প্রতি তিনি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন 

খাই। (২) রবিবার বিগ্ালয় বন্ধ থাকে। এবং বাক্যগুলি ভালভাবে পড়তে 
(৩) তুমি বাদাম খেতে ভালবাস। বলবেন। 



১২৩ 

বিষয়বস্ত 

জ্ঞা-কোন কাজ ম্বভাবতঃ ব! 

নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হলে ক্রিয়ায় সাধারণ 

বর্তমান কালের রূপ হয়। ইংরেজীতে 
একে 5:68612 [13059171625 বলে। 

“[180659106---জ10101) 2150099 10 

105 51100016910 10170). 

»-"৩7, 0০, £6516916 

ঘটমান বর্তমান 
[01552106 01098155515 02 

00106530005 761)96. 

উদ্দাহরণ-_- 
(১) আমি একটা চিঠি লিখছি। 

(২) ঢঙ, ঢউ. করে ছুটির ঘণ্ট! বাজছে। 
(৩) ট্রেনটি প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। 

ইংরেজী বাক্য-_ 
1,180910 157210156 76০. 

2,.10106 80062105212 01210106 

10186, 

সংজ্ঞা 

কোন কাজ চলছে এখনও শেষ হয়নি, 
এমন বোঝালে ঘটমাঁন বর্তমান হয়। 

40000100005 $ ভা1)101) 061)0665 

008 006 25206 15 50111 50211170116 

07 806 5০ 20101919660. 

7০, 0০, 2৭6516212 

পুরাঘটিত বর্তমান 
( 79165562106 0০16০০6 ) 

উদ্দধাহরণ-_ 

(১ দদেশ' পুজা সংখ্যা প্রকাশিত. 
হয়েছে। “দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, 
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু ।” 

বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পদ্ধতি 

ইংরেজী বাক্যগ্ুলির সঙ্গে কালধর্মগত 
সাদৃশ্ত শিক্ষার্থীরাই আবিষ্কার করবে। 
আলোচনায় জন্য শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্ন 
করবেন__ 

(১) প্রথম বাক্যটিতে যাওয়ায় 
ঘটনাটিতে কোন কালের ইঙ্গিত আছে? 
(২) প্রথম ইংরেজী বাক্যের কাজের 
কালের সঙ্গে বাংলা বাক্যটির সাদৃশ্য 
কোথায়? (৩) একই ধরণের কাল 
বোঝাতে উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের কোন 
রূপ ব্যবহৃত। 

অতঃপর শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় 

সাধারণ বর্তমানের সংজ্ঞ! গঠন করবেন । 

পদ্ধতি পূর্বব। 

আলোচনার প্রশ্ন 

(১) প্রথম বাক্যে চিঠি লেখায় কাজটি 
কি শেষ হয়েছে? 

(২) ইংরেজী বাক্যের অন্তর্গত কাজের 
ধরণটি বিচার কর। 

(৩) উভয় বাক্যের ক্রিয়ায় স্বধর্ম কি 
সাদৃশ্ত বিশিষ্ট । 

অত:পর ছাত্রদের সাহায্যে সংজ্ঞা গঠিত 

হবে এবং শিক্ষক ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে 
ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন। 

পদ্ধতি পূর্ববৎ 

আলোচনার প্রশ্ন -- 

(১) প্রথম বাক্যে পত্রিকা প্রকাশের 
কাজ কি সমাপ্ত ? 

(২) দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে 

প্রথম ক্রিয়াপদের সাদৃশ্ত নির্ণয় কর। 
(৩) ইংরেজী বাক্যে ক্রিশ্নাপঙ্গে কোন 

জাতীয় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ ? 



পাঠটাকার গ্রস্তাতিকরণ 

বিষয়বন্ত 
ইংরেজী বাক্য-- 

1. ০001 12150 1795 £0102 0০ 

02100. 

2,1761085 00106 113 0, 

সংজ্ঞাকাজ শেষ হয়েছে অথচ 
কাজের ফন বর্তমান আছে এরূপ বোঝালে 
পুরাঘটিত বর্তমান হয়। 

“[621650০07 আ1)101) 02029 

0190 006 ০৬626 13 1 2 50001919620 

01: 061:206 5086০. 
97, 0০. ৫5612 

অন্িযোজন 
(১) অন্ুস্থতায় জন্য রহিষ স্কুলে 

আসে না। (২) আমাদের শ্রেণীতে 
এখন ব্যাকরণের আলোচনা চলছে । 
(৩) তোমাদের লেখা শেষ হয়েছে। 

১২১ 

পৃন্ধতি 
(৪) বাংলা ক্রিয়াপদে পুরাঘটিত 

বর্তমান বোঝাতে কি ধরণের পরিবর্তন 

হচ্ছে? 
অতঃপর ছাত্রদের সহযোগিতায় সংজ্ঞ! 

নির্ণয় এবং ইংরেজী সংজ্ঞায় সঙ্গে তার 
তুলনা । বাংলা দপুরাঘটিত' কথাটির 
তাৎপর্য বিচারও করতে হবে। 

আঙ্গকের পাঠ কতখানি সার্থক হ'ল 

তা জানার জন্য শিক্ষক অনুরূপ কতগুলি 
বাক্যের সাহাষ্যে নেবেন এবং সিদ্ধান্তে 
'আসবেন। 

ড০নহ পা শ১--পলাহিত্যেল্র ইভিহ্ত্স 

বিছ্যালয়-_- 
শ্রেণী- দশম 

সময়-_-৪৫ মিনিট 
শিক্ষক__ 
তারিখ__ 

উদ্দেশ্য £_ 
(১) 

বিষয়--বাংলা সাহিতোর ইতিহাস 
সাধারণ প1-_বাংল! গছ্যের ইতিহাস 
বিশেষ পাঠ-_ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

গোঠী ও বাংল! গ্ভ। 
*্বনির্দি্ট পাঠ--উইলিয়ম কেরী ও সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ রচিত গছ্য। 

প্রারস্ভিক পর্যায়ের বাংলা গঞ্যের পরিচয়লাভ । 

(২) বাংলা গছ্ের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য বিচারের ক্ষমত! অর্জন । 

(৩) সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি ওঁৎস্থৃক্য-স্ষ্টি । 

(৪) বিদেশী ভারত-প্রেমিকের কাছে অকুঞ্ঠচিত্তে খণ স্বীকার । 

উপকরণ 

(১) উইলিয়ম কেরীর প্রতিকৃতি। 
(২) কেরী ও রামরাম বস্থ রচিত একাধিক মূল গ্রস্থ। 
(৩) (মূল গ্রস্থের অভাবে ) উল্লেখযোগ্য গ্রস্থলমূহ থেকে নির্বাচিত উদ্ধৃতি নিচয়। 



১২২ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

প্রস্তুতি ঃ$ ছাত্র কর্তৃক নিয়োদ্ধত রচন1 তিনটি পাঠ £_- 

(১) “হিম্পানিষ। দেশে মাদ্রিদ *হ”ব ছুই গলিম পুকষ শক্র আছিগ্স £ বিস্তবর্দিন তাহারা! এক জনে 
আর জনেবে তালাশ করিযাছিল দাদ তুলিবাব কারণ । কষ্টের গন ছয ঘড়ি দ্বই পহব বাদে তাহারা জলে 
জনেরে লাগাল পাইল * লাগাল পাইয়া ছুই জনে ও তাবোয়াল খর্সষ1, মাধ।মাবি করিল । যে জনে বে* 

তেজবস্য সে আবো। এক চোট দিল, সে মাতে পড়িল, পরাজয হউল | পলাভয় হইয়া শত্রবে মা 

চাহিষ! কভিল। ঠাকুৰ, পবাজয হইউযাছি আমাবে জিনিলা, আর কি চাহ ?” 

_মনোএল-দা আপহুম্পনাও (কপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ _ প্রকাশকাল --১৭৪৩ খ্রীষ্টান । 
(২) “ স দিনে যেশ ঘর হভীত যাইক। বসিপেন সমুপ্রেব ন্বে। এব" হেন বড মানব। একভুব হল 

তাহার স্কানে তাহাতে নশি জাতাছে। যাহযা বসিলেন ও সকল মান্বা কটের উপব ডাও্ডাইল । এবং নিনি 

হিৎ উপঞ্ধেশ কহিলেন অনেক ব্বিষ ত'হাঁর দ্িগেব বলিযা দেখ “ক বীদবুনক বীজ বুলিতে গিয়াছে 
বুনিতে ৯ কিছু পড়িল পন্েব পাশে ও পক্ষেবা আনসিয়। তাহা গ্লাস করিল ।” 

- মঙ্গল সমাচাৰ মাতিযুব রত (প্রকশকাল--১৮*৭ ব্বীষ্টাব্ধ ) 
(৩) “এই ক্ুষোগযুক্ত সময়ে যদি এই নণকঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশশব উপকার সম্ভব, এই মানস 

কবিষা চক্দ্রশ্নধ।লোভী ডদ্ধাু বামনের ন্যাষ দীর্ঘ অ।শাষ আস হইয! বভ ব্রেশে বধ ইংবাদী গ্রন্থ ১5০ 

উদ্ধত করি! বালক্িগেব বোধগম্য অথচ শ্রশিক্ষাবোগা এই ঠগোল পুল্ক প্রত কবিফাছি। 
- অক্ষযকুমাব দর্ত। (“ভুগোল' গ্রন্থেৰ ভুমিকা ৮৪১) 

আলোচনার প্রশ্ন £_( পদ্ধতি ) 
রচনা তিনটি ছাত্রকত্ুঁক পাঠেব পব শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নের অবতারণ। কববেন-__ 
(১) প্রথম রচনাটি কোন সময়ের বলে মনে হয়? (২) কি কি কারণে বচনাটিকে 

বিশিষ্ট বলা যায়? (৩) যেসব শব বা বাক্যাংশ অপ্রচলিত বা অপরিচিত বলে 

মনে হুয়- সেগুলি উল্লেখ কর। 18) প্রথম ও দ্বিতীয় বচনা পাশাপাশি রেখে বিচাব 
করলে কি কি সাদৃস্ত বা বৈসাদৃশ্ত চোখে পড়ে? ৫) কেন তৃতীয় রচনাটি অপেক্ষাকৃত 
পরিচিত বলে মনে হয়? ডে) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনাব মধ্যে পার্ক) কতখানি ? 

সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরবর্ভা সংক্ষিপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত 2 
( শিক্ষক ও ছাত্রদ্দের পাবম্পরিক আলোচনাব সাহায্যে গঠিত ) 

অনুকুল বিবন্প ( ১ম ও ২য়) উদ্ধৃতি প্রতিকূল বিষয় ( ১ম ও ২য়) উদ্ধৃতি 
(১) যতি চিহ্কেৰ চমকপ্রদ ব্যবহার (১) অন্তবিধ বানানের ব্যবহার 

(২) কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের পারস্পরিক (ভাগ্ডাইল ) 
সম্পর্ক ও বিন্যাস অনেকাংশেই (২) শব্দের রূপভেদ ( তারোয়াল ) 
যথাযথ (৩) কয়েকটি শব্দেব আঞ্চলিক রূপ 

(৩) ফাসঁ প্রভাব লক্ষণীয়-_এটি (আছিল) 
শব্দসম্পদের পুষ্টির বিষয় (৪) পদবিস্তাসে ভিন্ন রীতি 

(৪) প্রকাশভনী সরল ও লৌকিক রীতির (৫) বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগরীতি 

অন্থগামী ( “জনেরে*, “তাহার দ্িগের” ) 
(৫) পতু্গীজ রচিত গণ্ভ প্রাচীন হলেও ইত্যাদি 

ভঙ্গীতে আধুনিকতা আছে। 



পাঠটাক! প্রস্ততকরণ ১২৩ 

তূতীয় উদ্ধত্ভি £__অক্ষয়কুমারের রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগর ও বহ্িমচন্দ্রের প্রথম 
দিনের গছ্ের সাদৃশ্ঠ লক্ষাণীয়। 

পাঠঘোষণা £- 
প্রথম বচনাটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের এবং দ্বিতীয় রচনা উনবিংশ শতকের 

স্চন] কালের । ছুটির মধ্যে কাল ব্যবধ'ন থাকলেও অধিকতর সাদৃণ্ত রয়েছে। 
এই ছুটি রচনায় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তৃতীয় রচণার বৈশিষ্টোর পার্থকা লক্ষ্যণীয়। 
কিভাবে গছ্ভের এই রূপাস্তর সাধিত হল তা জানতে গেলে আমাদের ঠিক মধ্যবর্ত' 
কালের অর্থাৎ ১৮০০-১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের বাংল। গছের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে। তাই 
আজ আমরা উইলিয়ম কেরী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থাবলী সম্পকে আলোচনা! করব। 

বিষয়বস্ত 
উপস্থাপন £- 
(১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-_ 

এই কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ 
খর্টাব্ৰ। উদ্দেশ্য ছিল এদেশে কর্মরত 

ইংরেজ রাজকর্মচারীরবুন্দের দেশীয় ভাষার 
সঙ্গে পরিচয়সাধন । ১৮০১ গ্রীষ্টাবে বাংলা 

বিভাগের স্চন! হয় ॥ 

(২) উইলিয়ম কেরী__ 
এই বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত 

হলেন উঃ কেরী। ইনি ভারতে আসেন 
১৭৯৩ খ্রীঃ প্রথম কয়েক বৎসর বাস 

করেন মালদহে ও শ্রীরামপুরে | 
(৩) সহযোগী পপ্ডিতবৃন্দ 

(ক) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ালস্কার (খ) রামনাথ 
বাচম্পতি (গ) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 
(ঘ) চণ্তীচরণ মুন্ণী ইত্যাদি ূ 

(৪ কেরী-রচিত ব! সম্পাদিত গ্রন্থ-_ 

(ক) কথোপকথন (১৮০১) (খ) ইতিহাস 
মালা (১৮১২) (গ) বাংলা ব্যাকরণ (ঘ) 

ংলা-ইংরেজী অভিধান (উ) রামায়ণের 

অন্থবাদদ (চ) মহাভারতের অংশবিশেষের 

অনুবাদ ছ) হিতোপদেশের অন্গবাদ 

(৫) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কারের গ্রস্থ_ 
(ক) প্রবোধচন্ত্রিকা (খ) হিতোপদেশ 

(গ) রাজাবলী (ঘ) বন্রিশ সিংহাসন 

পদ্ধতি 
প্রস্ততি স্তরে আঙোচনার শ্থত্রে 

ভাষাগত যে সিদ্ধান্তে ছাত্রগণ এ শিক্ষক 

উপনীত হবেন তারই ক্রম অনুপগণ 
করে শিক্ষক ফোর্ট টউইলিঘম কলেজ 

প্রসঙ্গের অবতারণা! করবেন এবং কেরী 
ব। রামরাম বন্থর কিছু বচনা পড়ে 

শোনাবেন। গ্রন্ধ ও আলে ।চণার সাহায্যে 

শিক্ষক এই সব গণ্ভের বৈশিষ্ট্য বিচার 
করবেন এবং গিদ্ধাস্ত সংক্ষেপে বোর্ডে 
লিখবেন। তারপর তথ্যগুলি শিক্ষক কর্তৃক 
আলোচিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থার। 
তাদের তা খাতায় লিখে নেবে । 

ফোট উইলিয়ম কলেজ ও উইলিয়ম 
কেরীর এঁতিহাসিক গুরুত্বর বিষয়টি 
উত্তমরূপে আলোচনা কর প্রয়োজন। 
এদের আবির্ভাব ও প্রচেষ্ট। নিয়োজিত ন! 

হলে বাংলা গগ্য যে অনেক পিছিয়ে 
পড়ত--সে সত্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন ও 

প্রতিষ্ঠিত কর! প্রয়োজন । বাংল! গদ্যের 

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঘে ওঁদের 
বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে 
গড়ে উঠেছিল-_-সে সত্)টিকে শিক্ষক 
আলোচনা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে গ্রণ- 

যোগ্য করে তুলবেন ! 



১২৪ 

বিবন্পবস্ত 

(৬) রামরাম বহ্ছ-_- 
(ক) প্রতাপাদিত্য চরিজ্ত 

(খ) লিপিমালা 
(৭) লিপিমালার ভাষার নমুনা_- 

(ক) “একি তুমি কোন মানুষ যে 
কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ 
তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচন! কোথ। 
শুনিয়াছ শুনি আহারে শার্দিল স্থকিত 
হও ।' 

(খ) “মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের 

দুছিতা। মহাশক্তি অবতীর্ণ দক্ষের 
গুহে। তাহার নাম সতী। দক্ষ 

মহাব্যক্তি ৷” 
(৮) গগ্ের বৈশিষ্ট্য £₹_ 

(ক) ছেদচিহের স্বল্পতা । (খ) বাক্য- 
গঠনে হ্ম্বতা। (গ) সাধু ক্রিয্লাপদের 
ব্যবহার। ছে) জীবনধর্মী বাচন্ভঙ্গীর 
প্রয়োগ (1 ফাসঁ শকের প্রাচুর্য । (5) 
তৎসম শব ও সংস্কৃত বাক্য গঠন রীতির 
সৃচন|। 

সমগ্র পাঠের অনুশীলন 

গৃহকাজ_ 
প্রয়োগ স্তরের তীয় প্রশ্নটি ছাত্রদের গৃহকাজ ছিসাবে নির্দিষ্ট হবে 

বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পদ্ধতি 
(১) অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের 

পূর্ববর্তী খ্যাতকীতি গগ্চ রচনাকার কে? 
( রামমোহন, মৃত্যুপনয়, রামরাম ও কেরী) 

(২) উইঙিয়ম কেরী কে? তিনি 
কবে ফোর উইলিয়ম কলেজে যোগ দেন? 

(৩) এই কলেজে বাংল! শিক্ষা কেন 
প্রবর্তিত হয়েছিল? 

(৪) কেরীর 

পগুতের নাম কর। 

(৫) অন্ত পুস্তকের সঙ্গে কি কারণে 

ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হ'ল? 
(৬) মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কারের বইগুলির 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

(৭) রামরাম ও মৃত্যুঞ্ীয়ের গছ্যের 

মধ্যে সাদৃশ্ত বা! বৈসাদৃশ্ঠ কতখানি ? 
(৮) এদের কাছে কেন আমরা 

ঝণ স্বীকার করব ? 

কয়েকজন সহকারী 

প্রয়োগ 
প্রথপনূহ 

(১) ফোট উইলিয়ম কলেজকে 
আমরা! কোন অর্থে বাংল' গন্ধের প্রাথমিক 

বিকাশক্ষেন্র বলতে পারি ? 

(২) গঠনষুগের বাংল। গছ্য বিদেশীদের 
দান'--আলোচনা কর। 

(৩) সরল ও সহজবোধ্য বাংল! গগ্ঠ 
যে অনেক আগেই লেখ! হয়েছিল তা 
কিভাবে প্রকাশ করবে ? 



৬ম শাকিভীক্। 

॥*শাভি-পন্িশ্রুলন্প। স্বচন্নিত্তা ॥ 

রানার- স্ুকানম্ত ভক্টাচাষ 
( দ্বিতীয় অর্ধাংশ ) 

রানার! রানার 

এ বোঝ টানার দিন কবে শেষ হবে ? 
রাত শেষ হয়ে স্থ্ধ উঠবে কবে ? 
ঘরেতে অভাব , পৃথিবীট! তাই মনে হয় কালে! ধোয়া । 
পিঠেতে টাকার বোঝ, তবু এই টাকাকে যাবে ন। ছোয়। । 
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে । 

দন্্যর ভয়, তাবে চেয়ে ভয় কখন হ্ুর্য ওঠে 
কত চিঠি লেখে লোকে-__ 
কত স্রথে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে 

এর ছুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও । 
এর জীবনের ছুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ, 

এর দুঃখের কথ। জানবে না কেউ শহবে শু গ্রামে, 
এর কথ! ঢাক! পড়ে থাকবেই কালে রাত্রির খামে । 
দরদ তারার চোখ কাপে মিটিমিটি, 
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি-_ 
রানার! বানার ! কিহবে এবোঝাবয়ে? 

কি হবে ক্ষুধার ক্লাস্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ? 
রানার! বানার! ভোর তে! হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল, 
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই ছুঃখের কাল? 

রানার ! গ্রামের রানার ! 
সময় হয়েছে নতৃন খবর আনার £ 

শপথের চিঠি নিয়ে চলে: আজ 
ভীরুত। পিছনে ফেলে-_ 

পৌঁছে দাও এ নতুন খবর 
অগ্রগতির “মেলে” 

দেখ! দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি-_ 
নেই, দ্নেরি নেই আর, 

ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরে! বেগে 
দুর্দম, হে রানার ॥ 



১২৬ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

উদ্দেশ্য ₹--(১) রানার কবিতায় অর্থ হ্বায়জম কর! । (২) কবিতার অস্তশিহিত 
ভাবের উপলন্ধি। (৩) কবির বিশিষ্ট জীবনদর্শনের পরিচয় লাভ । (৪) অপর 
সমধর্মী চিন্তার সঙ্গে মানসিক সাধুজ্য স্থাপন। (৫) হৃদয়ের ভাবাত্মক সম্প্রসারণ । 

উপকরণ $__-কবির প্রতিরুতি, মূল কাব্যগ্রন্থ, অপর কবির সমধর্মী রচনার সংগ্রহ, 
রানারের বৃহৎ অস্থিত চিত্র। 

প্রস্ততি ১) রাত্রির পথে যার পদযাত্রা, সেই দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটা 
রানার কোন নতুন খবর আনার দায়িত্ব নিয়েছে? (২) “তার জীবনের স্বপ্নের মতো 
পিছে সরে যায় বন”__রানারের জীবন-দ্বপ্র কি? কেনই বা সেগুলি বাস্তবায়িত 
হয় না? রানারের স্বপ্নকে পলায়নপর গাছের মত মনে করার সার্থকত৷ কি? 
(৩) “আরে! পথ, আরে! পথ"',_-এ যর্দি জীবনের পথ হয়-_-তবে তার স্বরূপ কেমন ? 
এ কি পথিকের প্রতি কবির উৎসাহবাণী? 'বুবি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ'-_এ কি 
আম্বাসবাণী যা রূপায়ণপর লক্ষ্যের প্রতি অভিনিবেশ কামনা! করে? নাকি কোন 
সংশয়? (৪) পৃথিবীর বোঝা” কি? রানারকে ক্ষুধিত বল! হয়েছে কেন? 

রানারকে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষুধিত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে প্রতিপন্ধ করাই কি 
কবির অভিপ্রেত? কেন? (৫৫) “জীবনের সব রাত্রিকে ওর! কিনেছে অল্পপগামে”__ 
“ওরা” বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন? অল্প দামে কেনার তাৎপধই বা কি? 

পাঠঘোবণ। £--( রানারের চিত্রের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে) এই সেই 
রানার, থে পৃথিবীর আর সকলের বোঝার ভারে, দায়িত্বের ভারে ক্ষয়িত ) সে উচুতলার 
মান্নষের সেবক 'অথচ অপরের সেবা লাভে যার কোন অধিকার নেই । যেবিক্রীত এবং 

বিরৃতিপ্রাঞ্চ, জীবনের বঞ্চনা যাকে গ্রাস করেছে রাতের ঘন অন্ধকারের মতই। কবি 
তাই তারই সহমমী-_তার যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে তার সহান্ুভূ'তর হাতটি বাড়িয়ে 
দেন তারই দিকে, নরম ছোয়ায় তার! যন্্রণাদগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সিগ্তার সঞ্চারণের 
জন্ত। কবি তীর বাম্পার্দর চোখ ছুটি তুলে রানারের কাছে তার জিজ্ঞাসা উচ্চারণ 
করেন £-- 

“রানার! রানার ! 
এ বোঝ] টানার দিন কবে শেষ হবে 1” 

"রাত শেষ হয়ে/হুর্য উঠবে/কবে ? 
ঘরেতে অভাব 9/পৃথিবীটা! তাই/মনে হয় কালে! ধোঁয়া, 
পিঠেতে টাকার/বোঝা, তবু এই/টাকাকে যাবে না/ছোয়া 
রাত নির্জন/পথে কত ভয়/তবুও রানার/ছোটে 
দন্থ্যর ভয়/তারে! চেয়ে ভয়] কখনন্ূ্ধ| ওঠে |” 

শিক্ষক কবিতাটির মর্যাদা, মছিমা ও গৌরব অক্ষুণ্ন রেখে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রগশিত 
পাঠরীতি অনুপারে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করবেন। পাঠের ছারা একটি ভাঁবগন্ভীর 



পাঠটাক। প্রস্ততিকরণ ১২৭ 

আবহাওয়! সৃষ্টির জন্য কবিতাটির অংশ বিশেষ একাধিকবার পাঠ করতে পারেন। 
শিক্ষকের পাঠভঙ্গী ছাত্রগণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করবে এবং তাদের মধ্যে নির্টি্ 
খ্যক ছাত্র কবিতাটির সরব পাঠের সময় শিক্ষকের 'অবলম্বিত রীতির অনুসরণ 

করবে । অতঃপর কবিতাটি ছাত্রগণ কতৃক নীরবে পাঠের জন্য নির্ি্ট হবে। শিক্ষক 
পঠিতব্য কবিতাংশটিকে মোট চারটি শীর্ষে বিভক্ত করে আলোচনার ব্যবস্থা কববেন। 
শীর্ষচারটি এখানে দেখান হুল-__ 

(ক) “রানার ! রানার 1". কখন সুর্য ওঠে" 

(খ) “কত চিঠি লেখে'***১১১ সহাম্নভূতির চিঠি" 

(গ) “রানার! রানার 1---****এই দুঃখের কাল, 

(ঘ) “রানার! রানার 1.........**ছেরর্ম, হে রানার" 

বিষয়বস্তু তি 

ক? শীর্ব_ আলোচনার প্রশ্ন -. 
“রানার! রানার 

কখন নৃুর্য্য ওঠে” 
টাক! ও ব্যাখ্যা 

রাত শেষ হয়ে__এখানে রাত কথাটির 
তাৎপধ সংগ্রামী মানুষের মুক্তি__সাধনার 
কাল। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা ও 

আন্তরিকতাই সাধনার মৃলধন - ভোগের 
আনন্দ নম়-_ত্যাগের ছুঃখবরণই একমাত্র 
ব্রত। রাত যেমন শেষ হয়, তেমনি 
একদিন দুঃখবরণের কালের অবসান 

সথচিত হয়। 
হুর্ব_মুক্তির প্রতীক, আর্জিত 

স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা । শোষণের কাল কবে 
শেষ হবে-_-কবির এই জিজ্ঞা!। 

ব্যাখ্যার অংশ :-. 

"রাত নির্জন...কখন সৃধ ওঠে । 

(১) “এ বোঝা টানার." **?” কবির 
একি শুধুই একটি প্রশ্ন না কি রানারের 
প্রতি তার দরদী মনোভ!বের প্রকাশ ? 
৬২) পরথিবীকে রান'রের চোখে “কালে 
ধোয়ার মত মনে হয় কেশ? 
(৩) “রত নির্জন * "কখন স্থ্য ওঠে” 

_এই অংশটি ব্যাখ)া কর। 
(৪) এই পংক্তির সু্ধ এবং তৃতীয় পংক্তির 

হয ওঠার পার্থক্যের বিষয় বুঝিয়ে বল। 
তুলনীয় : (ক) “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গগ্ময় 

পৃণিমা ট'দ যেন ঝলসানো! রুটি |” 
( গ্রসঙ্গ__ঘরেতে অভাব ':) 

(খ) ল। মিজারেবল--ভিকটর হিউগে। । 
( প্রসঙ্গ -“পিঠেতে টাকার বোঝা, 
তবু এই টাকাকে যাবে না ছোয়া”। ) 
মাংশিক ব্যাখ্যা £ - 
রানারের জীবন আস্তরিক কর্তব্য- 

পরায়ণত! ও ত্যাগের দ্বার চিহিত। রানার 
সেই সব মানুষের দলে, যাঁর! যুগ যুগ ধরে 
জীবনের সাধিক বঞ্চনাকে মুখ বুজে সহ করে 
আলছে, তথাপি কর্তব্যচ্যুতির দ্বার] নিজেকে 
কলঙ্কিত করছেনা । অথচ, তার স্বাভাবিক 



১২৮" 

বিষম্সবন্ত 

থা? শীর্ষ 
*কত চিঠি লেখে-**"* 

সহানুভূতির চিনি ।” 
অলঙ্কার-__ 

(১) রাত্রির খামে রূপক অলঙ্কার 
(রাব্রির ও খামের মধ্যে অভেদ কল্পন! ) 

(২) এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে 

পথের তৃণ-_-সমাসোক্তি অলঙ্কার 

(৩) দরদে তারার চোখ কাপে মিটিমিটি-_ 
উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার 

(৪) ভোরের আকাশ পাঠাবে 

সহান্থভৃতির চিঠি-_সমাসোক্তি। 
ব্যাখ্যার অংশ-- 

“এর দুঃখের চিঠি''**" 
কালে! রাক্বির খামে ।” 

বাংলা ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পদ্ধতি 

বাচার অধিকারকে এই ক্ষয়িফু। শোষক 
সমাজ কখনও স্বীকার করে নিচ্ছে না। 

তার জীবন তাই ক্রমশঃ নৈরাশ্ঠ ও ব্যর্থতাব 
নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে । 

রাতের অন্ধকাবে বানারের পধযাজা-- 

পথে তার জন্য অপেক্ষ' কবে আছে “গুগ 

সর্প, গুঢ় কণা”__রাত্রিব সহআধিক বিপদ. 
সেসব মাথায় করেই তাকে সামনে এগিষে 
যেতে হুয়। সে নুর্য ওঠার সম্ভাবনা 
সন্ত্রস্ত , কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে তাকে গম্ভব/- 
স্থলে উপস্থিত হতেই হবে। অতএব, 
তার কাছে জীবন ও তাব নিরাপত্ত 

নিতান্তই গৌণ। 
যে রানাব তাৰ ম্বাভাবিক নৈ* 

জীবনকে অস্ীকাব কবে সমাজের জন্যই 
দায়িত্বপালনে ততৎপর--তার পরিবতে 
সমাক্গ তার বাচার অধিকাবকে স্বীকাং 
করে নিয়েছে কি? এটাই কবির জিজ্ঞাস! ' 

॥ “খ+ শীর্ষ ॥ 
প্রসঙ্গ__“কত চিঠি লেখে 
লোকে ' ***কেউ কোনও দ্রিন৬* 

তুলনীয় - 

“আমি যেন সেই বাতিওয়*লা, 
ষে সন্ধ্যায় বাজপথে-পথে 

বাতি জালিয়ে ফেরে 

অথচ নিজের ঘরে নেই যার 
বাতি জালার সামর্থ্য; 

নিজেব ঘরেই জমে থাকে 
ছুঃসহ অন্ধকার ॥” 

- সুঁকাস্ত ( প্রিয়তমান্ ) 

আলোচনার স্জ_- 

(১) সমাজের সাধারণ মাহ্কষেব 

নিশ্চেষ্টত! রাত্রির অন্ধকাবের মতই। 
অবস্থার দুর্যোগ-মুক্তির প্রচেষ্টা--আলোক 



পাঠটাক! প্রস্তাতিকরণ 

বিষয়বজ্ত 

পাঠভলী-_ 

এর দুঃখের কথা/জানবে ন৷ কেউ/ 
শহুরে ও গ্রামে, 

এর কথা ঢাকা/পড়ে থাকবেহ! 
কালে! রাত্রির/খামে। 

গা? লীর্ঘ 
রানার! রানার ! 

এই দুঃখের কাল” 
ব্যাখ্যার অংশ-_ 

"রানার ! রানার ! ভোর তে! হয়েছে 

এই দুঃখের কাল।” 

টাকা --. 
(ক) আকাশ হয়েছে লাল--_ 

মুক্তি-স্র্য উর্দিত হওয়ার কাল 

সমাগত ।- তার পূর্বাভাষ পাওয়! যাচ্ছে 
জনগণের মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে । কৰি 
সেই কথা বলতে গিয়েই ভোরের 
রক্তিমাভ আকাশের রূপকটি ব্যবহার 
করেছেন। 

(খ) কি হবে ক্ষুধার ক্লাস্তিত 
ক্ষয়ে ক্ষায়ে?'"-. 

সর্বযুগে বিশ্বের নিপীড়িত জমাজের 

পরিবর্তনের জন্য কবি-সাহিত্যিকগণ সক্রিয় 
ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, শোধকের প্রতি 
তাই কবির এই জিজ্ঞাসা--তিনি আশা 
করেন_বঞ্চিতদের মানসিক উজ্জীবন 

১২৯ 

পদ্ধতি 

যতক্ষণ ন! দেখ! দেয়, ততক্ষণ এই অবস্থার 
কোন প্রতিকার নেই। 

(২) রাজনৈতিক তাৎপর্যের বথা 
বাদ দিয়ে দেখলে এই অংশটির কাব্য- 
সৌন্দর্য্য অন্ুপম বলে মনে হয়। কবির 
আস্তরিক সহানুভূতি এখানে কয়েকটি 
অলংকারের সাহায্যে শোধিত জনগণের 

প্রতীক রানারের উদ্দেশে বধিত হয়েছে। 
ভাবময়তার প্রকাশ এখানে সববাঙ্গসুন্দর 

হওয়ায় রাজনৈতিক মতাদর্শের উধে উঠে 
এটি শেষ পধ্যস্ত কবিতার বিশুদ্ধতায় 
উত্তীর্ণ হয়েছে। 

গা” শীর্ষ 

আলোচনার প্রশ্র_ 

(১) “ভোরের আকাশ পাঠাবে 
সহানুভূতির চিঠি”-_এ সঙ্থান্ভৃতি 'প্রকুত- 
পক্ষে কার? (২) শক হুবে ক্ষুধার 
ক্লান্তিতে ক্ষয়ে কয়ে?” প্রশ্ন কবি কেন 

করেছেন ? (৩) “ভোর তে হয়েছে **-১ 

-একি সংগ্রামী মানুষের প্রতি কবির 
আশ্বান্বাণী, না নব সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুতির আহ্বানের ইঙ্গিত? (৪) “আলোর 
স্পর্শে” কথাটার তাৎপর্য কি? 



১৩০ বাংল! ভাব! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বিবয়বস্ত 

ঘটবে এবং বর্তমান জীবনের অসার্থকত। 

থেকে তারা আগামী দিনের উজ্জ্লতার 

দিকে এগিয়ে যাবে । 

ঘ' শীর্ষ 
রানার! গ্রামেব বানাব । 
০৮ *** দুর্দম হে রানার । 

টীকা__ 
(ক) শপথের চিঠি-_বিস্তৃত ও সর্বাগীন 
সংগ্রামের জন্ত এঁকাবদ্ধ হওয। প্রয়োজন । 
কিন্তু তারও পূর্বে আবশ্তক আত্মপ্রস্ততির। 
বিনষ্টর সম্ভাবন! ব্যক্তিমান্থযকে দুর্বল 
করে দেয়। তাই তাকে কোন বৃহৎ 
কাজে অংশ গ্রহণের পূর্বে কাজের গুকত্ব ও 

কাঠিন্য বিবেচনা করে শপথ নিতে হয়। 
কবি রানাবকেে এই শপথের বাণী গৃহ থেকে 
গৃহাত্তরে পৌছে দেওয়াষ মহৎ দায়িত্ব 
দিতে চান। 

(খ) অগ্রগতির 'মেল'-__ 

নব জাগরণের আহ্বান বাণী রাশার 
স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌছে দেবে । যেমন 
করে সে চিঠির থলে 'মেল ভ্যান” এব জন্য 
নির্দিষ্ট সষে নিয়ে আসে: 

(গ) দেরি নেই আার-_ 
সংগ্রামের কাল সমাগত-মুক্তির কালও। 

ব্যাখ্যা 

“দেখ। দেবে **' *** *" 

ছুরদম হে বাশার ।” 

॥ প্রত্জাগ ॥ 

পদ্ধতি 

ঘ্' শীর্ষ 
প্রসঙ্গ-- 

(১) *ভীরুত পিছনে ফেলে ।” 

তুলনীয়_ 
মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত 

ছোট এবং অপমানিত করে রাখে 
সেখানে তার কোন দাবি স্বভাবত কাৰও 

মনে গিয়ে পৌছায় না  -_ ববীন্দ্রনাথ 
(২) প্রসঙ্গ-_ 
শিপথের চিঠি নিয়ে চলে! আজ, 

অথব। 'আরে! বেগে দুর্দম, হে রানার 

তুলনীয়-_“চির অবনত তুলিয়াছে আজ 
গগনে উচ্চশির | 

বান্দা আজিকে বন্ধন ছেপি 
ভেঙ্গেছে কার! প্রাচীর 

জয় নব উত্থান!” 
_ নজরুল ইসলাম । ( ফবিয়াদ ) 

আলোচনার প্রশ্ন 
(১) "শপথের চিঠি-কিসের শপথ 

প্রবং কেন? কার্দের কাছেই বা এই চিঠি 
পৌছে দেবে? (২) “অগ্রগতি' কথাটি 

এখানে কোন অর্থে প্রযুক্ত ? (৩) কবি 

কেন “ভীরুতাকে পিছনে ফেলে যেতে 

বলছেন? (৪) কৰি রানারকে 'দুর্দম' 
বলতে চান কেন? 

কবিতাটির ভাব এশ্বর্ষোর সা্িক উপলব্ধির বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ায় জন্য শিক্ষক 

নিয়রূপ প্রশ্ত্রের অবতাবণা করতে পারেন - 
(১) কবির নাম কি? তার রচিত দু'একটি কাব্য গ্রন্থের নাম কর। (২) স্থকান্তের 

মৌল কবি-ধর্ম ছুটি মাত্র স্থত্তে ব্যক্ত কর। (৩) এই ছুটি তাব-হ্থত্রের মধ্যে “রানার 
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কবিতায় ক্ষেত্রে কোনটি প্রযুক্ত হতে পারে? (৪) তোমর! কি মনে কর “রানার, 
কবিতাটি পূর্ণমান্রায় রাজনৈতিক মনোভাবাপর। (৫) কবিতাটি ষে সর্বাজীন মানবিক 
দৃষ্টি-সমৃদ্ধ ত। কোন কোন লক্ষণ দেখে আমর! বুঝতে পারি? (৬) স্থকাস্তের সঙ্গে 
অপর কোন কোন কবির ভাবগত সাদৃশ্তট আছে? (৭) পাঠ্য অংশ থেকে তোমার 
ভাল লাগ! চারটি পংক্তি মুখস্থ বল। 

।। গুহহস্ধগাজ ॥। 

সমগ্র কবিতাটির একটি বসগ্রাহী সমালোচনা লিখে আনার জন্য ছাত্রগণ শিক্ষক 
কতৃক অদিষ্ হবে। 

এনহ পান্টীক্া-কুনিতা 
কবিত--“এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-**- ” 
কাব্যগ্রন্থ রূপসী বাংল] । 
কবি- জীবনানন্দ দাস। 
শ্রেণী দশম । 

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-সব চেয়ে সুন্দর কর্ণ ; 
সেখানে সবুজ ডাউ! ভরে আছে মধুকৃপী ঘাসে অবিরল ; 
সেখানে গাছের নাম £ কাঠাল, অশ্ব, বট, জারুল, হিজল ; 
সেখানে ভোবের মেঘে নাটার রঙের মতো! জাগিছে অরুণ ; 
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গা! সঙ্গাসাগবের বুকে;--সেখানে বরুণ ; 
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙগীবে দেয় অবিরল জল ; 
দেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতে হাওয়ায় চঞ্চল; 
সেইখানে লক্ষ্মী্পেচ। ধানের গন্ধের মতে। অস্ফুট, তরুণ ; 

সেখানে লেবুর শাখ' সুয়ে থাকে অন্ধকাবে ঘাসের উপব , 
স্থদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে; 
সেখানে হলুদ শাড়ী লেগে থাকে রূপসীর শরীরের "পর 
শঙ্খমাল। নাম তার £ এ বিশাল পৃথিবীর কোনো! নদী ঘাসে 
তারে আর খুঁজে তৃমি পাবে নাকে! বিশালাক্ষী দিয়েছিলে! বর, 
তাই সে জগ্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানেব ভিতর । 

পাঁ-ন্নির্দেস্প 
সেখানে লেবুর শাখা/মুয়ে থাকে অন্ধকারে/ঘাসের উপব ; 

স্থার্শন উড়ে যায়/ঘবে তার অন্ধকার/সন্ধ্যায় বাতাসে; 
সেখানে হলুদ শাড়ী/লেগে থাকে রূপসীর/শরীরের "পর-_ 
শঙ্খমাল। নাম তার/এ বিশাল পৃথিবীর/কোন নদী ঘাসে। 
ছন্দ-_অক্ষরবৃত । মাআ--৮/৮/৬ 
পাঠভঙী --বিলদ্ষিত লয়। 



১৩২ বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

উপকরণ £-(১) রূপসী বাংলা- মূল কাব্য্রস্থ। (২) কবির ছবি। (৩) কবির 
অপর কাব্যগ্রন্থ। (৪) বাংলা দেশের প্রান্কৃতিক দৃষ্ঠ বিষয়ক একটি বহুবর্ণ চিত্র। 
(৫) অন্তান্ত সমধ উদ্ধৃতি 

উদ্দেশ্য £_€১) মূল কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবের উপলব্ধি। (২) কবির কবি- 
ধর্মের পরিচয় লাত। (৩) অপর সমকালীন কবির সঙ্গে তার স্বাতন্ত্য আবিষার। 
(৪) কবির ভৌগোলিক চেতনা-কেন্দ্রি প্রকৃতি-প্রেম পরিচিতি । 

কবি-পরিচিতি ॥ ভূমিক! ॥ প্রারসিক আয়োজন । 

জীবনানন্দ দাস রবীন্দ্রোত্তর বাংল! কাব্য সাহিত্যে সর্বাধিক উজ্জল নাম। ইনি 
বুদ্ধদেব বন্থর সম-সাময়িক। ১৩৩৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “ঝর! পালক" প্রকাশিত 
হয়। পরবর্তী কাব্যগ্রস্থ 'ধুসর পাতুলিপি “সাতটি তারার তিমির' “বনলতা সেন, 
মহাপৃথিবী”) “বেল, অবেলা) কালবেলা” এবং “রূপসী বাংলা? । 

১৩৬১ সালে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন জীবনানদ। তার জীবন- 
কালের শেষ কবিতাটি পূর্বাশ! পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

রচনাশৈলী, বিষয়বস্ত, মানসিকতা-_-সমস্ত ফিক থেকেই তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও 
অনন্য । কি ব্যবহারিক ব্যক্তি-জীবনে কি কবি-সত্বায় তিনি ছিলেন আতুলীন। এক 
ধুলর অথচ স্বপ্নময় তন্ময়ত! তার সমগ্র কবিজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আধুনিক 
জীবনের অনেক বৈশিষ্্যই তার কাব্যে আত্মপ্রকাশ কারছে। আধুনিক যুগের 
বিশ্বাসহীনতা, হতাশা, ইতিহাস চেতনা, মৃত্যুচেতন! তার বিবিধ কাব্যের অসংখ্য 
কবিতায় রূপায়িত। আবার কখনও বা এক অসীম রূপ তৃষ্ণা তাকে আকুল করেছে 
এবং জীবনাতীত ব্যাকুলত! তাব মনে এক চিরস্তন পাঁধিব পিপাসার উত্তৰ ঘটিয়েছে। 
সেখানে তিনি স্বপ্রদর্শা, রোমার্টিক। বাংলায় অনন্ত রূপময়তা তাকে যেন জীবনাস্তর-- 
অস্তিত্ব থেকেও এই পটভূমিতেই আহ্বান জানায়। 'ধুসর পাওূলিপির' অবিশ্বাস ও 
নৈরাষ্ের ধূসরতার জগত থেকে তিনি যেন এক আশ্চর্য্য রূপময় জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন 
এবং শাশ্বত শাস্তির নীড় রূপে বাংলায় এই সবুজ ঘাসে ঢাক! মাটির বুকে আরবার 
ফিরে আসতে চেয়েছেন। এক অখণ্ড সময়-চেতনার অধিকারী জীবনানন্দ গভীর 
অনুভবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাংলায় রহস্তময় রূপলোকে পৌছেছেন। তার 
বিশেষ এই সৌনার্ঘদষ্টি অপর সকল কবির গ্রকৃতি-প্রেম থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ, 
তীর অন্তরের গভীরে মিশে আছে, ইতিহাসের সীমারেখার বাইরের এক অধওড ও 
অমলিন জীবনচেতন!। 

'রূপসী বাংলাঃর সকল কবিতাই এই রূগান্ুতব ও অনন্ত জীবনাশ্রয়ী সৌন্র্ঘ 
স্বাদনার বাণীরপ। জীবনানন্দ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর কাব্যের অনন্তসাধারণ 
চিন্রময়তা-_যা| শুধু দৃষ্তের নয়, ম্পর্শ ও গদ্ধেরও বটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবনানন্দের 
কবিতা “চিত্ররূপময়' । আমাদের আলোচ্য কবিতায় এই ধর্মেরই বছিঃপ্রকাশ দেখতে 
পাব সন্তোষজনক রূপে। 
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প্রণঙ্গত জান! গ্রয়োজন-_“রূপসী বাংলা” ক্ষাব্যগ্রস্থের সকল কবিতাই কবির মৃত্যুর 
পর প্রকাশিত। কবিতাগুলি সম্পর্কে একটি যস্তব্য এখানে উদ্ধৃত হ'ল-_“পচিশ বছর 
আগে € ১৯৩২) খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে 
কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ।” 

॥ লমধর্মী একটি কবিত। ও পাঠঘোষণা ॥ 
জীবনানন্দের একটি সুপরিচিত কবিতা পাঠের ভিতর দিয়ে আজকের পাঠ আরম্ত 

হ'ক--( শিক্ষক কর্তৃক কবিতা! পাঠ ) £ 
“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ 
খুঁজিতে যাইন! আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে 
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে 
ভোরের দয়েলপাখি-_চারিঙ্ষিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ 
জাম-বট-কীঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ) 
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়! পড়িয়াছে ! 
মধুকর ভিউ] থেকে ন! জানি লে কবে চাদ চম্পার কাছে 
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ 
দেখেছিল )” 

॥ প্রশ্থীদি ॥ 
(১) কবিতাটি কেমন লাগল বল। (২) বাংলার প্রকৃতি এব বিষয়বস্তু বলেই 

কি কবিতাটি ভাল লাগল? (৩) কবির দৃষ্টিতঙ্গীর স্বরূপ কি? (৪) কবির কাছে 
পৃথিবীর অন্তারূপ তুচ্ছ কেন? 

॥ পাঠঘোবণ। ॥ 
“তাহ'লে এস-__-যে রোমান্টিক দৃষ্টি ও রূপমুগ্ধতা এবং ভৌগোলিক চেতন! থেকে 

এই কবিতার জন্ম--তার আরও পরিচয় নিই । কবিতাটি হ'ল__ 
“এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে” 

উপস্থাপন £__ 

বিষয়বন্ত পদ্ধতি 
প্রথম লীর্ষ-_ শিক্ষক কর্তৃক সমগ্র কবিতাটির আদর্শ 

“রই পৃথিবীতে এক স্থান.-.*”'গন্ধের পাঠদান। প্রয়োজন হলে পাঠের 
মতো অস্ফুট তরুণ পুনরাবৃত্তি। ছাত্রগণ কতৃক নীরবে শ্রবণ । 

টীকা-__. শিক্ষককে পূর্ববনির্দেশিত পাঠরীতি 
(১) সব চেয়ে স্থন্দর করুণ--কবির 

প্রকৃতি-র্ূপান্রাগের মধ্যে এক তুলনামূলক 
অন্গসরণ করতে হুবে এবং স্থুগম্ভীর ধ্বনিতে 

কৰিতাটির ভাব-সৌন্দর্কে রূপ দিতে 



১৩৪ বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বিষয়বস্ত পদ্ধতি 
পরিচয় আছে। পৃথিবীর হুবে। কবির আকাঙ্ষার তীব্রতা এ 

যাবতীয় দৃষ্ঠবস্তর মধ্যে তিনি তাঁর শৈশব 
ও কৈশোরে দেখা প্রকৃতির দৃশ্ঠকেই শ্রেয় 

বলে মনে করছেন । 
সকল বস্তুর মধ্যে কারুণ্যের অন্থভব 

কবির নিজদ্থ ম।'নস-বৈশিষ্ট্য। এক বিশু 
রোমার্টিক দৃষ্টিভজীর ফলেই তিনি অন্যত্র 
বলেছেন-_ 

(ক) “মানুষের হয়ের পুরানো নীরব 
বেদনার গন্ধ ভাসে" 

(ধ) “অনেক নিবিড় পুরানে। প্রাণের 
কথ! কয়ে যায়-_হৃদয়ের বেদনার কথা” 

(২) সবুজ ভাঙা. 

লক্ষ্যণীয় যে, কবি “জমি' শবাটি 
ব্যবহর না করে "ডাউা? শব্দটি নির্বাচন 
করেছেন। এর তাৎপর্য কি? ভাঙা 
শব্টিকে আামবা জলের বিপরীতধম শব্দ 
ভিলাবে বাবহার করে থাকি । তাহলে, কবি 
অবশ্যই ভাঙা! শবটিকে জলের অসহায়তায় 
বিপরীত সত্য অর্থাৎ ডাঙার স্থিতিশীলতার 

নির্ভরঠাকেই গ্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং 

ডাঙ! শুধু আশ্রয়ই নয়-_-এক সৌনর্য-ধ 
আবাসভূম। 

বারশী--বরুণ কন্যা/বরুণের স্ত্রী । 

বরুণ__জল-দেবত]। 

কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী ইত্যাদি-_ 

এই সব নদীর ভৌগোলিক অবস্থান 
সম্পকে স্পষ্ট ধারণ! গলিতে হবে । মানচিত্র 

ব্যবহার করা না! হলেও বর্ণনার ছার! 

তাদের বৈশিষ্ট্রকে উজ্জল করে তুলতে 
হুবে। 

ভাবের বিহ্বলতাকে প্রকাশ করতে হবে। 
“এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে”-_য" 
কথা কবি সগৌরবে বিবৃত করতে চেয়েছে, 
অনুসারী পংজিগুলিব মধো--বাবগার 

করেছেন অসংখ) “সেখাণে”। কাঁবর এ 
বিশেষ মনোভঙ্গীটির মূল্য দিতে হয 
পুরোপুরি । পাঠের মধ্যেই বুঝিয়ে দিয়ে 
হবে কবি কেন এই বাংলার সৌন্দধবে 
সমগ্র পৃথিবীতে অনন্ত মনে কবেছে, 
তিনি বলেছেন__ 

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, ত' 
আমি পৃথিবীর রূপ/খুজিতে যাই 7 
আর।” 

এবার ছাত্রগণ কর্তৃক নীরব গা) 
তারপর আলোচনার প্রশ্ন 

(১) “এই পথিবীতে+_বলতে কৰি 
কেন পাথবীর কথ! বলেছেন? 

(২) স্থানটি বন্দর অথচ করুণ কেন 
(৩) কবির চিত্তধর্ষের ল্গে কবিতাটি 

প্রথম পংক্ধির সাদৃশ্ত ণিরূপণ কব। 
(৪, 'সেখানে গাছের নাম*- পাহ' 

ওক, বার্চ নয় কেন? 
(৫) “নাটার রঙের মতো” এ 

উপমান ব্যবহারের সার্থকতা কোথায় ? 

্রন্নের উত্তর সংগ্রহ প্রসঙ্গে শিক্ষ 
কবিত! মধ্যস্থ বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 
উপর আলোকপাত করবেন। কবি মূ 

ভূগোল ও ইতিহাস-নিষ্ঠা ছিল প্রবল 
অসংখ্য কবিতায় যেমন তিনি একদিবে 
বিশ্বপরিক্রমায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে 
(দ্রষ্টব্য--“বনলতা! সেন? ) “রূপসী বাংল 
কাব্য গ্রন্থে তেমনি বাংলার প্রক্কৃতির অন্থগ 
সৌন্দ্য সম্পর্কে তার মুগ্ঠত৷ আমরা লগ 



পাঠটাক। প্রস্ততিকরণ 

বিবয়বন্তু 

(ক) প্রনঙ--নদী 
১) “এ নদীও ধলেশ্বরী নয় কেন” 

(২) “এ নদী কি কালীদহ নয়?” 

(খ) প্রসঙ্গ__মধুকুী ঘাস 
(১) “মধুকৃপী ঘ।স-ছা ওয়! ধলেশ্বরীটির 

পাবে গৌরী বাংলার” 
,গ) গ্রণজ- লম্মীপেচ! 

« লক্ষ্মীপেঁচ! শ্তামা আর 
শালিখের গানে তাও 

জাগিতেছে প্রাণ”, 

ব্যাখ্যা-- 

(১) “এই পৃথিবীতে এক * **" 
টা ঘাসে অবিরল” 

(২) সেইখানে শঙ্খ চিল...... 
৪৭০৪ ম্ফুট তক্ষণ 1? 

টাকা-_ 

অক্ফুট--য। তীব্র নয় অর্থাৎ মুছু-- 
এমন গন্ধের কথ। বলতে গিয়েই তিনি 
তিনি “অন্ফুট' শব্দটিকে ব্যবহার করছেন। 

তরুণ_-তরুণের তারুণা কোমলতা ও 

সজীবতা ৷ 

“সেখানে পেবুর শাখা 

টাকা__ 
হলুদ শাড়ী- এমন হতে পারে ষে 

কবি-মনের বৈরাগ্য-চেতনা ও নিরাশক্তি 
তার চিত্তের রূপমুগ্ধতার উপরেও হলুদ 
রঙের রূপে ভাসযান। অন্তত্র তিনি 

কুমারীর শাড়ীর রও ধূসর বলেছেন--_ 
প্ধুমর শাড়ীর গন্ধে আসে তার! 

অনেক নিবিড় ।” 

১৩৫ 

পদ্ধতি 

করি। শ্যামল ও নিগ্ধরূপময় প্রক্কৃতি তাই 
তার প্রতিটি অন্থধঙ্গের উপকরণ হয়ে উঠেছে 
সার্থকভাবে। 

“বিতাটির অস্ততৃক্ত পৌরাণিক 'প্রসঙ্গও 
দেশজ সংস্কৃতি-ইতিহাস সঞ্তাত। যথা__ 
বাক্ণী, বরুণ, লক্ক্পীপেচা ইত্যাছি। 

পূর্ববঙ্গেব সজল প্রকৃতি কবিব মশো- 
ভূমিকে সরস করেছে । উত্তব জীবনেও 
কবির কমজীবনের পুলরতা তিনি দূর 
করতে চেয়েছেণশ--এহই কোমল স্্রতির 

প্রলেপে। 
কবির কাছে শঙ্খচিল, পানের বন__ 

উভয়ই প্রিয়; আর গতি চাঞ্চল্যই এই 
ছুই বিপরীতধমী অস্তিত্বের মধ্যে যোগস্থর 
রচনা করেছে । স্থির পানের বন দেখ! 
কবির উদ্দিষ্ট শয়--তিনি ₹ যু__হিলোলিত 
পানের বনই দেখতে চান এবং শঙ্খচিলের 
পাখার আন্দোলনে ও সেই মর্মব-ধ্বনিটি 
যেন ধরা পড়ে। 

লক্ষমীপেচা ও ধানে অনুষঙ্গটি বড়ই 

স্বাভাবিক বলে যনে হয-যাব দনিষ্ট যোগ 
রয়েছে বাংলার নিজন্ব স'স্কাতর সঙ্গে । 

'ঘাস আর ধানের ভিতর । 

এই অংশটিও শিক্ষক উপযুক্ত মর্ধাদ! 
সহকারে পাট করবেন এবং ছাত্রদের 
কিছু সময় নীরব পাপের স্থযোগ দেবেন। 
অতঃপর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন__ 

য! হবে রসগ্রাহী । 
সমগ্র কবিতাটির মধ্যে ছুটি বৈশিষ্ট্য 

আত্তরিকতার সঙ্গে লক্ষণীয় £-- 



০৬০-৮ উল 

এজি, 

১৩৬ বাংল। ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বিষয়বন্ত 
তুলনীয় 
(ক) প্রসঙ্গ সুদর্শন 
প্হয়তো! দেখিবে চেয়ে স্ার্শন 

উড়িতেছে মন্ধ্যার বাতাসে।” 

(খ) প্রমঙ্-_চলুদ শাড়ী_ 
“মক্সাপেড়ে শাড়ীখানা মেয়েটির 

রৌদ্র ভিতর]হনুদ পাতার মতে! মরে 
যায়।” 

(গ) প্রসঙ্গ--'এ বিশাল পৃথিবীব" 
( ভাবগত )-- | 

“পুরানো গ্রাণের কথ! কয়ে যায়-_ 

হায়েব বোমার কথা। 

বিশালাম্মী--দুর্গা। 

পদ্ধতি 

(১) বোদনাময স্থৃতি চিত্রপ-যার দূরে 

আছে দ্বাদেশিক ভৌগোলিক জীবন-সত্য। 
(২) গ্রায় সমজাতীয় অনুষঙ্গ ও 

রূপকল্পের সা্াযযে তিমি বারবার এব 
বিষ মধুব চিত্র অস্থনে গ্রয়াধী | 

“এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী 
ধামে তাবে আর খুঁজে তুমি পাবে 
নাকো” অংশটিতে অপব কবির “এমন 
দেশটি কোধাও খুঁজে পাবে নাকে! তুমি*_ 
অপেক্ষ| মধুবতর ও বোনাময় এক অন্ত 
মিশে আছে। 

প্রয়োগ :-- 

পাঠেৰ পরিপূর্ণ আলোচনা প্রন সমূহ 

(ক) কৰিব দুএকটি কাব্যের নাম কব। 
(খা অপৰ সমসাময়িক কবির তৃলণায 

তাব কবিতাব বিশিষ্ট হুরগুলি কিকি? 
(গ) কবিতাটি কি করিয়া প্রকৃতি- 

প্রেম -স্বদেশচেতনা অথবা গৃক্ষ কবিমনে 

বেদনার প্রকাশ ? 

গৃহকাজ 

কবিতাটির একটি রম়গ্রাহী মমাললোচনা ছাত্্রগণ লিধে আনবে। 



বাঘল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 
বিষয় ((0017667165) অংশ 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের পাঠ্যক্রম 

(01000-4) 

(1) 10097 008602501 0608817 1 15288889 ৪1)0 119186012, 

(9) 47৮51100039706811 08100787165 01787:90697186105, (8) চ51596011 

810 0:95083. (4) 1৩ 13৩088]1 8৫70৮ (5) 0908 91)9111716-- 

017 800 2297 (02008, (6) 9৮995 ০1 61) 0:59011)80. 095893 17) [391168]1 

10 6৮৪ 1719) &00 718097 96570%৮5 3০10019 01 ০9ঠ 173010891. 

বাংল। ( বিষয় )--১ 



প্কগ 

৪. 

বাং 
তুলতে । 
ভাষাগং 

মতই অ 

বর্ণ(লীব 
ভাষার 

নতুনতং 
ষে 

আর্ধ-জা 

আর্ধদেব 
জাতিগৎ 

জাতিগ্ু 

অনার্ধ্য 

উদ্্বলত 

অনার্ধ্য 

বস্তৃতঃ 
একভাগ 

এখ 

প্রাচীন, 
গোঠীব 
দেখগুনি 
গোঠি ভ 
এদেবই 
গোঠীর 

তা প্রং 

এদেব $ 

মৃত্তিকা- 
পশ্চিম € 



বাংল। ভাবার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 

বাংল। ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের গুরগুলি সম্পর্কে ভাল'ভাবে ধারণা গডে 
| তুলতে গেলে আমাদের প্রাচীন ভাব্রতীয় সভ্যতা, বিশেষতঃ তার জাতিগোঠী ও 

ভাষাগত সংস্কৃতির বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। কারণ, অপর ভাষার 
মতই আমাদের মাতৃভাষা ও ইতিহাসের জটিল পথ অনুসরণ করে নান৷ পরিবর্তনের 
বর্ণ(লীরঞ্জিত হয়ে ক্রমে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে । সঙ্গে স্গে একথাও সত্য যে, 
ভাষার মৌল বৈশিষ্ট্য অনুসারে আধুনিক বাংল! ভাষাও বহত। নদীর মত ক্রমে 
নতুনতর অবয়বসম্পন্ন হয়ে উঠছে। 

ঘষে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিব জন্য আমরা গৌরব বোধ করি--তা প্রধানতঃ 
আর্-জাতি গোষ্ঠীর জীবনধারা সম্ভত এবং বৈদিক সংস্কৃতি-চেতনা কেন্দ্রিক । 
আর্ধদের ভারত আগমনেব পূবে এই দেশ প্রধানতঃ ভ্রাবিভ, অষ্রোলয়েড ও মঙ্গোলীয় 
জাতিগণ অধ্যুষিত ছিল। সহজ ভাবে বলতে গেলে, প্রাচীন ভারতে বসবাসকারী 
জাতিগুলি মোটামুটিভাবে দু'টি ধারায় বিভক্ত ছিল-_এক।ট আধ্য এবং অপরটি 
অনাধ্য। তথ্যের দিক থেকে একথ। সত্য যে, আধ্যসভ্যতা তুলনামূলকভাবে 
উজ্জ্বলতর হলেও প্রাচীন ভারতীয় অনার্য সনভ্যাতার বৈশিষ্ট্য ও ছিল বিন্ময়াবহ। 
অনাধ্যগণের ঈপর আর্ধা সভ্যতার পরিমাণগত আধিকাকে স্বীকার করে নিলেও 
বস্ততঃ সংস্কৃতিগত প্রভাব এবং খণ হিল পারম্পরিক । আর্য ও অনাধ্য ভষাগোষ্টর 
শব্ভাগ্ারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেই সে সতাটি প্রম।ণিত হয়। 

এখানে সামান্ত এতিহানমিক তথ্য পরিবেশন কর। প্রয়োজন। ভারতের 
প্রাচীনতম অধ্দিবাসী হিসাবে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, খাসী, কৃকী, লেপচা ইত্যাদি 
গোঠীর মান্রষদের চিহ্ছিত করা যায়। এদের আবার কিছু অংশ ভারতের বহিস্থ 
দেশগুলি থেকে আগত । এঁতিহাসিকদদের মতে এদের কিছু অংশ, বিশেষতঃ মঙ্গোলীয় 
গোগী ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থ গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে এসেছিল। 
এদেরই “ভোট-চীন।” গোষ্ঠীর মাচ্ছষ হিসাবে ধরা হয় । গারো, চাকম৷ প্রভৃতি এই 
গোঠীর অন্ততূক্তি। এদের ভাষ! ও সংস্কৃতি ছিল স্বতন্ত্রতার দ্বারা চিহ্নিত । 

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে অনার্ধ্যদের ষে উন্নত মানের সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে 
ত৷ প্রধানতঃ দ্রাবিড় গোষ্ঠী সঞ্তাত। পূর্ব ভারতের জাতি গোষ্ঠীর তুলনায় 
এদের সভ্যতা ছিল অত্যন্ত উচ্চ মানের । উৎপত্তির দিক থেকে এরাও ভারতের 
মৃত্তিকা-সভূত হিল না। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে--এর! 
পশ্চিম এশিয়। থেকে বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এদের 



বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

সভ্যতার বৈশিষ্ট/-ব্ষয়ে ডঃ মমুদ্দার বলেছেন--৪5 795568560 01511188610] 

01 6] 10181) 01467 17568 00911609265 800 085128660 11618 & 8688 10: 

0৪06 & 600011)81065 11761 18000086, 1166) 86109 ৬ 191151010 ০19 8190 

10 ৪181115 06৮1)060 ৫০1016100% এই সব মন্তব্য থেকে এ সত্যই পরিষ্কুট 
যে, অপবকে প্রভাবিত কবা এবং দীর্ঘসথায়িত্ব লা করার মত সভ্যতাগত উচু আদর্শ 
ও মান হুষ্টিতে তাবা সক্ষম হযেছিলেন। 

এতিহ্বের স্থত্রে আমরা আর্ধ্গণের মঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও, আমাদের 
ভাষা গড উঠেছে গ্রধানতঃ আর্য্য সভ্যতা-উদ্ভুত শাষ। ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারকে 
অবলম্বন কবেই। "হাই তদ্সংক্রাস্ত তথ্যস্থত্রঈ আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য । 

কিন্তু, তাব পুবে বাঙ্গালী হিমাবে 'থামাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তাব বিষযে খুব 
সক্ষেপে আলোচন! করবা গুযোজন বিশেষতঃ ভাষা যখন জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়- 
মাধাম। 

ঘদাবত;ই প্রাচীন বন্দদেশ, তাব জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষ! ইত্যাদি বিষয়ে 
এখ্মকাব বাংল! দেশ থেকে অনেক পক্মিখণহ *ওম্থ ছিল। পুবেই উল্লেখ করা 

হযেছে যে, প্রাচীনকালে ভোউ-চীনা গে্ঠীন মানগু,মব! পর্ব-াবতের নানা স্কানে 
বমবাস স্থাপন কবেছিল। এদেশে বসবাপকাবী নান! উপজাতিন ভাষাও ছিল 
বিভিন্ন। আঞ্চলিক আদি অধিবাসী, নবাগত এবং দ্রাবিড গোষ্ঠীর মাহযদের 
কালান্ুক্রমিক মিশ্রণের ফলে খেষ পর্যস্ত জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশ 
সম্ভব হ'ল। ভাষাতত্বের দিক থেকেও একথা সত্য যে, নবাগত মঙ্গেলজাতীয় 
লোকের! বাংলা ভাষী হয়ে বাঙ্গালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পূর্বে অন্ততঃ বেশীর ভাগ 
যে ভোট-চীন1 গোষ্ঠীয় ভাঁষ। বলত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবাব কোন কাবণ নেই | 

“গৌড” ও বঙ্গ এই ছুটি শব ন্নপ্রাচীন এবং পাণিনির গ্রন্থের মত প্রাচীন গ্রন্থে 
এর উল্লেখ দেখতে পাওয়! যায়। তবে বাঢ, পুগু, বঙ্গ গ্রভৃতি শব্খগুনি প্রাচীনকালে 
বঙ্গদেশে বসবাসকাবী অধিবাসীদের উপজাতিমূলক পরিচিতিবাচক ছিল। এখানে 
উল্লেখ কর প্রয়োজন যে, বর্তমান ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বহ্দেশের সীমা ও 

অন্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গ্রাচীন বাংলাদেশের আয়তন ও অপর বৈচিত্যের বিশেষ মিল 
ছিল না। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশ তখন ভিন্ন ভিন্ন নামে অন্ভিহিত হত। 
বর্তমান দরক্ষিণবঙ্গের প্রাচীন নাম হিসাবে সুক্ষ, মধ্য পশ্চিম বঙ্গের নাম রা, 
উত্তরবঙ্গের নাহ বরেন্্রভূমি ব! পুগুবর্ধন ইত্যার্দি আমর] ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে 
পাচ্ছি। অতীতের বাংলার ভৌগোলিক বিস্তার বর্তমান বাংলার তুলনায় অনেক 
বেশী ছিল। বর্তমান বাংলাব রূপময় অগ্থিত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালের 
রাট্রনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসের ফল। ৃ 

এঁতিহামিক ঘটনার জটিল পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে বঙ্গদেশ বর্তমানে যে 
রূপই পরিগ্রহ করুক ন। কেন, অতীত বাংলায় ভাষা-নংস্থৃতি ছিল অনার্ধয মভ্যত। 



বাংল। ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৫ 

কেন্দ্রিক । আধুনিক কালে এদেশের 'ভাষ। সেই ্বপ্রাচীন উৎস থেকে সম্পর্ণ দূরে 
সবে এসে আর্ধা ভাষা! গোগীর নৃতন প্রবাহ-পথের গভীর খাতে সবেগে প্রবাহিত হয়ে 
এক নব তাৎপর্য গ্রহণ করেছে । আধুনিক বাঙ্গালীর ভাষা যেমন দ্রাবিড় উৎস 
সপ্ধাত নয়,_ তেমনি অনাধ্য মূল জাতও নয়। এর প্ররুত উৎস হ'ল বৈদ্দিক এবং 
সংস্কৃত। অথচ, বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, উত্তর পূর্ব ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের 
ভাষা ছিল অনাধ্য উপজাতিয়। এবিষয়ে শ্রেষটস্থানীয় ভাষাতাত্তিক আচার্য 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য - “বাঙলার অধিবাসীদের মূল 
উৎপত্তি ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতি থেকেই হোক, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে 
তা থেকে তার! (উত্তর ভারত থেকে আধ্য ভাষার আগমনের পূর্বে ) অনার্ধ্য ভাষ। 

ছিল বলেই অনুমান হয়।” 
যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত বাংল! ভাষা! যে আধ্য-ভাষা সংস্কৃতির উৎস মূল থেকে 

উদ্ভূত হয়েছিল তা৷ এঁতিহাসিকভাবেই সত্য। বাংল! ভাষায় একালের উৎস 
মাগধী প্রাকত ব৷ পূর্বা প্রাকতের আলোচনায় আসার পূর্বে তাই খুব সংক্ষেপে 
আর্ধ্য-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়টি উপস্থাপিত হওয়। প্রয়োজন | ভারতে আর্সাগণ্র 

আগমন ঘটে আগ্নমানিক খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ অবে। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
হয়ে মধ্য ইউরোপ থেকে উত্তর পশ্চিম ভারতের পার্ধত্য অংশ দিয়ে এদেশে প্রবেশ 
করেন। এদের সম্পর্কে ডঃ মজুমর্দার বলেন-_ “1179 £:15809 19910060060 & 6 
8110191)6 86001]. 01170108911 71509 ৪110] 110 10 10170 11) & 1801 160101), 

10106 1010 6182 10761861915 01 06106 0061055 6150 130008)95 616 09007791)9) 

919 11001191) 00 [0517 001)" [10:01)981) 108610179+?, 

এর! ছিলেন স্বপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অধিকারী । এদের রচিত সাহিত্যই 
ভারতের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন হিসানে বিনেচিত হয়। ভারতীয় 
প্রাচীনতম আর্ধা ভান। ও সাহিত্য হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে 'খকৃবেদ'। এর 
ভাষাকেই বলা হয় “বৈদিক” ব| “ছান্দস' | কালের ব্যাঞ্চি অন্রুসারে বৈদিক 

সাহিত্যকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত কর। হয়--(ক) বেদ বা সংহিতা (৭) ব্রান্ষণ 

(গ) আরণ্যক ও উপনিষদ । বৈদিক ভাষা ব্যাকরণের অন্ুশাসনের দ্িক থেকে 
অত্যন্ত জটিল। তাছাড়। এই লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষায় পাশাপাশি বর্তমান ছিল 
লোক-প্রবতিত আখ্যানের ভাষা । একদিকে ভাষাগত আত্যস্তিক নিয়ম-শঙ্ঘল। 

এবং অপর দিকে লোক প্রভাবজনিত গুঁদার্যয ও শৈথিল্য ১12, স-ধারের গুয়োজনকে 

ত্বরান্বিত করেছিল। আহ্মমানিক যষ্ঠ শতকে বৈয়াকরণ পাণিনির বৈছিক ভাষা 
সংস্কার তারই কলশ্রুতি। পরিযার্জনার ফলে নবরূপপ্রাপ্ত বৈদিক ভাষার নামই 

তাই “মংস্কৃত ৷ ৃ 

জীবনের নিতান্ত স্বাভাবিক বিস্তার-গ্রবণতার বশবর্তা হযেই আধ্যগ্ণ ভারতের 
নানা অংশে ছড়িয়ে পড়লেন। উত্তর ভারতের সভ্য দ্রাবিড়গণ গেলেন নতুন 



৬ বাংল! ভাষ! ও মাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বাসস্থান গঠনের ভাগিদে দক্ষিণ ভাঁরতে। আধ্যগণ ক্রমে পূর্ব ভারতের দ্বিকে ৪ 
অগ্রসর হলেন এবং বসবাস স্থাপন করলেন। তাদের প্রভাব যে অনাধ্যদের 
উপরেই পডল- তাই নয়, আধ্যরাও অনার্ধ্যদের ভাষা ও ধধের দ্বার! গ্রভাবিত 

হুলেন। পারম্পরিক এই প্রভাবের ফলেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষ! ক্রমে তার মাজিত 
রূপ পরিহার করে ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিবতিত বপটিকেই আমরা 
'প্রাকুত' বলে জানি। আবার 'পালি' 'গ্রাকুতের” সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্িষ্ট। 
জার্মাণ পণ্ডিতগণের মতে 'পালি” অবস্তী'অঞ্চলের কথ্য অপভ্রংশ। আবার আচাধ্য 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয় মনে করেছেন পালি শৌরসেনী প্রাকতেরই পরিবতিত 
রূপ। প্রাক্কৃত ভাষার ব্যাপ্তিকাল এইভাবে দেখান যেতে পারে :-(ক) আদিমুগ 
্রীষ্টপূর্ব ৬০ -২০০ খ্রীষ্টা্ব (খ) মধ্যযুগ-২০* খ্রীঃ ৬০* খ্রীঃ এবং (গ) অস্ত্যযুগ-- 
ঘী;ঃ ৬০০--১০০০ খ্ীঃ। 

পুর্ব ভারতে গ্রচলিও গ্রারুতকে বলা হয় 'পুর্বা প্রাকৃত” এখং মগধ অঞ্চলে প্রচলিত 
প্রাকতের নাম 'মাগধী প্রাকৃত, । এর তিনটি শাখা _ 

মাগধী ৬ 

| | | 
পশ্চিম মাগধী মধ্য মাগধী পৃর্ধী মাগধাঁ 

ডঃ সুকুমার সেনেব মতে দশম শতকে এই পূর্বা মাগধীর পবিণতিত কপ থেকেই 

বাংলার উৎপত্তি। 
প্রাচীন বঙ্গে নবাগত মাঙ্গালীঘ গোগিব নিজেদের ভাষা এবং আঞ্চলিক 

অধিবাঁসীগণের অনার্য ভাষা- এই ছুই ভাষাও তার্দের প্রভাব মুক্ত হয়ে থুঠীয় দশম 
ণতকে পুরা মাগধী প্রারকতকে স্বীকৃতি দানের বিষয়টির মূলীভূত কারণগুলিকে 
আচার্য্য স্থনীতিকুমাব এইভাবে ব্যাখ্যা কবেছেন - 

“বাংলার অনার্ধ্য, সংঘ শক্তির অভাবে, এক্যের অভাবে, আব উত্তর ভারতে 

তাদের জ্ঞাতিদের ইতিষধ্ো আর্ধ্যভাঁষা গ্রহণের দৃষ্টান্তে, মহজভাবেই আর্ধযভাষা আর 
গাঙ্গেয় সভ্যতা নিয়েছিল» 

॥ বাংল! ভাষার যুগবিভাগ ও পরিবর্তনগত বৈশিষ্ট্য ॥ 

এবার আমরা! বাংল! ভাষা ও তার যুগবিভাগ এবং পরিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যের বিষয় 
সংক্ষেপে আলোচনা করতে পাঁরি। বাংল! নব্য-ভারতীয় আধ্য ভাষাগোষঠীর 
অন্তভূক্তি হলেও যে ভাষাতাত্বিক কারণে স্বাতন্ত্য অর্জন করল মেগুলি এবগ £- 

(ক) অতীত কাল নির্দেশক 'ইল+ এর ক্রিয়াপদের সঙ্গে সত্থুক্তি এবং ভবিস্তুৎ 
কাল নির্দেশক “ইব" এর ব্যবহারের স্চনা। 



বাংল। ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৭ 

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়া পদ হয়া” 'ইতে? যোগে গঠন । 
(গ) কর্তৃকারকের বহুবচনে “রা” যোগে শব্ধ গঠন। 
(ঘ) “কে” 'রে* সহযোগে গৌণকর্মবাচক শব গঠন এবং 
($) অধিকরণ কারকে “তে' এর ব্যবহার ইত্যাদি ।, . 
বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় থেকে আধুনিক কাল পর্ধ্যস্ত আমরা মোট তিনটি 

বিভাগ লক্ষ্য কবি :- 
(ক) আদি যুগ--৯৫০ ত্বীঃ_১৩৫০-্রীষ্টাব্ধ -চরধ্যাগীতিপদীবলী, শ্রীরুষ্ণকীর্ভুন, 

সেক শুভোদয়া, প্রভৃতির ভাষার মধ্যে এই যুগের ভাষাগত নিদর্শন প্রাপ্তব্য। 
(খ) মধ্য যুগ_্বীঃ ১৩৫০-_+১৭৫০ খ্বীঃ পর্য্যস্ত বৈষব পদ্াবলীর ভাষা! ও চৈতন্য 

পূর্ববর্তা ও চৈতন্ত-পরবর্তাঁ যুগের ধর্মভিত্তিক বিবিধ শ্রেণীর সাহিত্যের ভাষ!। 
(গ) আধুনিক যুগ--১৭৫০ খীঃ ১৯৫০ খ্রীঃ ভারতচন্র থেকে আধুনিক কাল 

পর্য্যন্ত গগ্য ও কবিতার 'ভাষ!। 
ত্রিবিধ স্তরে বিভক্ত বাংলা ভাষায় ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিচারের পুধে একটি 

সংক্ষিপ্ত তালিকায় সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকতের মধ্যে বপাস্তরিত ও গৃহীত বাংল! 
শন্দের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে __ 

ংস্কৃত প্রাকৃত তল 
উপাধ্যা় ১৯ উবজঝাঅ ১৯ ওঝ 
অবিধবা অবিহবা এয়ো 
ইষ্টক ইট ঠঅ ইট / ইট 
খাছা খজ্জ খাজা 

ক্ষার থার খার 

শেফালিক। সেহালিআ শিউলী 
এই তালিকাটির অন্তু ক্ত শব্ধগুলির পরিবর্তনের ধার! লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা 

ধায় যে কিভাবে এগুলি শেষ পর্য্যস্ত বাংন। শবে বূপাস্তরিত হয়েছে। 
পূর্বেই বল! হয়েছে আদি যুগের বাংল ভাষার নিদর্শন আমর প্রধানত: চর্যাপদ 

ও ্ত্রীকৃষ্ণকীর্ততন _এই বিশিষ্ট ছুটি সাহিত্যিক রচনায় মধ্যে আছে! তবে তুলনা" 
মূলকভাবে এবং কাঁল-বিচারে চর্যাপদের ভাষাই প্রাচীনতম এবং শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের 
ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্যও স্প্রচুর। এই ছুই গ্রন্থের ভাষায় ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের 

উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি বিষয়ক আলোচনাটি 
শেষ হবে। 

চর্য্যাপদ // একটি উদাহরণ 
রাগ--পটমঞ্জরী_ বীণ! পদ. 

'  স্জ লাউ সসি লাগেলি তান্তী। 
অণহা৷ দবাণ্ডী চাকি কিঅত অবধৃতি ॥ 



চিনি আটক -৭ 

গর পস্ 

স্প। হত 

৮ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বাই অলে! সহি হেরুজ বীণ|। 
স্থন তাস্তি-ধনি বিলসই রুণ] | 
আলি-কালি বেণি সারি মুণি আ। 
গঅবব সমবস সান্ধি গুণি আ॥ 
জবে করহ] করহ কলে চাপিউ। 

বতিশ তাস্তি ধনি সঅল বিআপিউ ॥ 
নাচস্তি বাজিল গ। অস্তি দেবী। 
বুদ্ধ নাটক বিসম। হোই ॥ 

উদ্ধ'ত পদটি আধুনিক বাংলায় বপাস্তবিত হ'ল £_ 
সুর্ধ্যকে লাউ হিসাবে গ্রহণ করে, চন্দ্রকে তন্ত্রীর মত সংষোজন করা হ'ল। সেই 

বীণাব ধারক অনাহত। চাঁকি (চাকতি) করা হ'ল অবধৃতীকে। ওগে! সই, হেরুক বীণা 
বাজছে-_শৃন্ততারূপ তন্্রীধবনি করুণার মধ্যে ব্যাপ্ত হচ্ছে। আলি কালি হ'ল দুই 
স্থবর। আর গজবর সমরস হ'ল সন্ধি। দুই হাতেব চাপ দিয়ে যখন বীণায় শ্বব ভোল। 
হয় তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধবনিতে সব পরিব্যাপ্ত হয়। বজধব নৃতবত হুন, দেবী গান 
সঙ্গীত, বুদ্ধনাটক এরূপই বিংসম হয়। 

এটি হ'ল উদ্ধত পদটির আক্ষবিক অর্থ। আমর! সহজেই বুঝতে পাবি_ কেবল- 
মাত্র সাধাবণ অর্থ পেলেই পরিতৃপ্ হওয়া যায় না। কারণ পদটির গভীরে যে রহস্য 
নিহিত বয়েছে তাই তার গৃঢার্থ এবং সাধকের কাছে সেই অর্থই প্রকৃত তাৎ্পর্যমণ্ডিত 
এবং সেজন্য ইপ্সিত। যাইহোক এবাব চর্ধযাপদের ভাষায় ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের 

পরিচয় দেওয়। হচ্ছে 
(১) অতীত কাল নির্দেশক “ইল” এবং ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশক “ইব? এর প্রয়োগ । 

উদ্দাহরণ -_-'গভিল' “বাঁজিল” “ভাইব" “দিবি? । 
(২) কারক অর্থে বিবিধ পদ অন্ুসর্গরূপে বাবহার-__ 

উদ্াহরণ__“উই বিশু __ তোম। বিন। 

'অধরাতি ভর” -_ অর্ধবাত্রি ধ'বে। 
(৩) সংস্কৃতে বহুবচনজাত পদ 'আদ্ে ও তৃদ্ষে একবচন হিসাবে ব্যবহাত হ'ত - 

উ্দাহরণ--আন্দে দেছ __ আমি দিই। 

(8) অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যখহার প্রধানত; 'ই” 'ইআ? বিভক্তি যৌগ করে গঠিত 
হম্ত--'সাঙ্কমত চডিলে* _সাঁকোতে চড়িলে। 

(৫) সংস্কৃত “এন' বিভক্তি থেকে আগত “এ” বিভক্তি-- শবেন ১৯সার্দে। বোধেন 

»বোহে। 

(৬) ই এ তিিছিল সপ্তমীর বিভক্তি--নিয়ড্জী-নিঅড়ি। হদয়ধি 

হিঅহছি। সংক্রম+ অস্ত১সাস্কমত। 



বাংল। ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ্. 

(৭) 'কৃত” শব্দ থেকে উৎপন্ন 'ক' বিভক্তির কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকে 
বাবহার _-নাশক--নাশের জন্য । ঠাকুরক--ঠাকুরকে | 

(৮) “শ্রুতি এবং “ব*শ্রুতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল-নাবেনস্নাবে। 

নিকটে ১নিয়ড্ডী। 
(৯) সম্বন্ধ পদে ষঠি বিভক্তি হিসাবে “র” "এর" ব্যবহার _ 'রুখের তেস্তলি' 

( গাছের তেঁতুল ), ভোম্বীএর ( ভোমনীর )। 
(১) যুক্ত ব্যঞ্জন সরল হ"ল এবং পূর্ববর্তী ত্বম্বধবনি দীর্ঘায়িত হল -- 

ধর্ম-্ধাম। জন্স৯জাম। বৃক্ষ-রুখ (রখ ) ইত্যাদি 

প্রাচীন -মধ্য যুগের বাংলা ভাষার উল্লেখ্য নিদর্শন দ্রেখ। যায় বড়ু 
চণ্তীাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ত্বনে । এই ভাষা আহ্মানিক ত্রয়োদশ / চতুর্দশ শতকের | 
শ্রীকুষ্কীর্তনের ভাষায় অন্তর্গত শব্সমূহে প্রাকৃত ব1 প্রাকৃতজ বের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় । 
কিছু সংখ্যক শব্দে আবার শৌরসেনী ভাষার প্রভাব আছে। সে সব শবে 'ণ, 
কার এবং 'স+ কারের আধিক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্রনের শব্দসযূহের বানানগুলি 
এখনকার শবের বানান থেকে অধিকমাত্রীয় পৃথক । এই বিশিষ্ট বানানের জন্যই 
যেন এদের দেহে একটা গ্রাচীনতার ছাপ পড়েছে । শবসযূহের জাতিবিক্সেষণে 
যেমন বিবিধ প্রাকৃত শবের প্রাচুর্য আমাদের চোখে পড়ে, তেমনি বেশ কিছু সংখাক 
অনার্ধ্য শবও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া নাসিক্য ধ্বনির উচ্চারণ প্রাচুর্য প্রাকতজ 
ভাষাগুলির একটা বিশেষত্ব । এই বিশেষত্ব দেখা যায়” চন্দ্রবিন্দুর অজম্ত প্রয়োগে । 
আরবী ফারসীর মত কিছু বিদেশী শবও দেখা যাঁয় যথা কামান, মজুরী ইত্যাদি । 
ভাষাগত বিচারের পূর্বে সহজ অন্ুধাবনের জন্য এবং নমুন। হিসাবে গ্রহণের জন্য; 
শীরুষ্ককীর্ভন থেকে একটি পদ এখানে উদ্ধত হ'ল :-- 

“কে না বাঁশি বাএ বড়াই কালিনী নঈ কূলে । 
কে না বাশি বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে । 
কে না বাঁশি বাএ বড়াই চিত্তের হরিষে। 
তার পাএ বড়াই মে। কৈলে। কোণ দোষে ॥ 

কে ন! বাঁশি বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন1। 
দাসী হঅ তার পাএ নিশিবৌ৷ আপন] 

সহজেই বুঝতে পারা যায় এটি এমন একটি স্তরের বাংল ভাষার নিদর্শন _ যখন: 
চর্ধ্যাপদের ছুরহত] ধীরে ধীরে পরিহার করে ভাষার অপেক্ষাকৃত প্রকাশগত সহজতার' 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ব্যাকরণের দিক থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম 
করার একটা সচেতন প্রয়ামও এর মধ্যে ছুলক্ষ্য নয়। তাছাড়। একই শবের 
বানানগত বিভিন্নতার মধ্যেও একটা পরিবর্তনগত এবং স্থিতাবস্থার অভাবের ভাব 
আমর! লক্ষ্য করি। এটি ষে ভাষার মধ্যবর্তী পরিবর্তনের স্থর--তা! বুঝতে কষ্ট হয় 



ঢা 

ঞঙগ 

2০ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ :পঞ্ছতি 

না। যাইহোক, আদি-মধ্যযুগের বাংল ভাষায় নিদর্শন হিসাবে শ্রীকুষ্চকীর্তন যে 
অমূল্য _তা৷ বলা বাহুল্য মাত্র। | 

এবার শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা! করা যেতে 
পারে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়লিখিতরূপ £-- 

(১) মধ্াযুগীয় বৈষব পদাবলীয় ভাষার মধাস্থ অধিকাংশ শবের মনগুরূপ অন্ত্য 
শ্বরধবনি সহজেই লক্ষ্যণীয় 

যূল শব উচ্চারণ 

বিকল বিকল+অ 
চঞ্চল নয়ন চঞ্চল+আ নয়ন+অ 

(২) “রা” বিভক্তি যোগে বছুবচন-পর্দ গঠন। 
আঙ্গারা, তোন্গার]। 

(৩) “ইল” যোগে অতীতবাচক শব্ধ এবং “ইব* যৌগে ভবিষ্যৎ বাচক শবের 
বাবহার-_“শুনিলেশ”, 'করিবৌ। 

(৪) মহাগ্রাণ নাসিকা-ধ্বনির মহাগ্রাণতার লোপ-_ 
কাহু১কান। আন্ষিআমি। 

(৫) প্রাকৃত ভাষার অনুসরণে বিসর্গের লোপপ্রবণতা! যথা--বক্ষস্থল। 
(৬) পদের প্রথম অংশে অবস্থিত “অ” কারের “আ।, কারে বূপাস্তর | 

আতিশয় ৯অতিশয়। আনম্তঅনস্ত। 
(৭) নাসিক্য মহাপ্রাণের উচ্চারণে মহাপগ্রাণত্াার লোপ অন্তাঙ্গাসের উদাহরণ 

থেকে লক্ষ্য করা যায় _ 

“কপটে কহিল বডায়ি রাধিকার থানে। 

তোদ্ধার বচনে আঙ্গে নিবারিল কাহে॥ 

(৮, যুগ্ন স্বরধবনি যুক্ত শবের বহুল ব্যবহার £ অই-অঈ-আউ আইঞ]। 
(৯) স্ত্রী প্রত্যয় 'ঈ' খুব বেশী সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে__ 

(ক) 'কৌঅলী পাতলী বালী” । (খ) বডায়ি চলিলী। 
(১০) তৃতীয়ায় “এ এবং “ত+ বিভক্তির প্রয়োগ - “পুরুষের নেহাত্র' | হাথত 

ধরিঅ|। 
(১১) বান।নে 'য়* স্থলে 'এ আ'' এর ব্যবহার--হএম্হয়। রাখোআল- 

রাখোয়াল। 

(১২) শিতৃ” প্রত্যপ্নাস্ত নিত্যবৃত্ত অতীতবাচক বের উদ্ভব হ'ল--ভবন্ত হৈত। 
(১৩) প্রচীন যোড়ণমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দ থেকে চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের 

উৎপত্তি। 



বাংন! ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ১১ 

(১৪) দ্বিবচনের অভাব এবং 'গণ” মর, 'সকল,, 'ষত) গ্রড়তি শব যোগ ও 
কোন কোন স্থানে 'রা' যোগে বহুবচন পদ গঠন- যেমন “অন্ধারা মরিব গুনিল কাঁশে 
কিংবা বিকল দেখিজা তথা রাখোআল গণে। গুছিল তোস্ারা কেছে তরাঁসিঙ মনে । 

গ্রায় সমকালীন এবং গরবর্তী সময়ের এমনকি চৈতন্-পরবতী বৈষবকাবা ও 
জীবনী মাহিত্যেও এই জাতীয় বানান ও ব্যাকরণগত অন্ত বৈশিষ্ট লক্ষ্য বরা যায়। 
এতে বোঝ। যায় এই জাতীয় ভাষাগত রপায়ণের ধারা বেশ কয়েকশত বৎসর ধরে 
চলেছিল। এখানে সামান্য ছু একটির উদাহরণ দেওয়া হা'-বৈধব সাহিত্যে 
“হৈছে” 'ধৈছে', “কৈল, মুচি, গৌসাঞ্জি ইত্যাদি বামন, যত্তী বিভদ্তিবাচক 'ক' 
এর ব্যবহার--“হাথক দরপণ” 'মাথক ফুল' ) ক্রিয়াপদে চ্্রবিন্বুর ব্যবহার--“গেখলু+ 
ইভাদি সহজেই প্রাপ্তব্য। একই বের বিবিধ বানান অষ্টাদশ শতক পর্্ 
চলেছিল। 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

॥ সুচনা ॥ 
এ বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনার ইতিহাস খ্রীহ্ীয় দশম শতক থেকে 

শছচিত হলেও স্ব্দূর অতীতকাল থেকেই সংস্কৃত ও গ্রান্কত ভাষায় তার সারম্বত | 

মাধন। শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘকালের এই লাহিত্য প্রয়াসের মধা দিয়ে তারা ষে 
। একটি উন্নতমানের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিব অধিকারী হয়েছিলেন বাংলাদেশের মাটি 
/ থেকেই তার আমুকৃল্য-স্থচক এতিহাসিক নিদের্শনা লাভ করেছি আমবাই। বগুড়া 
।। জেলায় মহাস্থানগডে গ্রাধ পৃরাঁ গ্রাকতে রচিত লিপি এবং বীকুডা জেলায় শুশুনিয়া 
1 পাহাড়ে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীণ মনারাজ চন্ত্রবর্মার লিগি দুটি গ্রাচীন ভাষাচর্চাব 
।  প্রশ্নাতীত গ্রত্বতাত্বিক গ্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আমরা শেষ পর্যন্ত সস্তবতে 
4* ও গ্রাকত চর্চায় এমন একটা গৌরবোজ্জল এতিহ্ গডে তুলেছিলাম যে এই সাহিত্য 

কর্মের বিশেষ রীতিটি “গৌড়ী রীতি” নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিন। গ্রাচীনকালের 
বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার ছু একটি নিদর্শন প্রমঙ্গক্রমে দেখান যেতে 

পারে। পাল রাজবংশের সময়ে, সম্ভবত: নবম শতাবীতে অভিনন্দ 'রামচরিত, 
নামে রামায়ণকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। অষ্টম শতকে রচিত 
ভট নাবায়ণের 'বেণীসংহার” নাটক এবং মুরারি মিশ্র রচিত 'অনর্ঘরাঘব+ নাটক 
বাংলাদেশের সংস্কৃত নাটক হিমাবে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের চর্চা সার্থকভাবে 
করেছিলেন গ্রাচীনযুগের অসংখ্য বাঙ্গালী ধর্মাচার্য। তারা ছোট ছোট কবিতাও 
শ্লোক রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তার নিদর্শন পাই 'সছুকিকর্ণামূত ও 

| ₹  বিবীন্দরণচন মমূচ্য়” নামক দুখানি মঙ্কলন গ্রন্থ থেকে। এই ছৃ'খানি গ্রন্থে তৎকানিটা ' 
. অমাদ্-জীবন ভাবনার মম্যক চিন প্রাপ্তব্য। প্রাচীন ভারতের অন্যতম রেষ্ট কর । 

৪ ধে ভাষায় “অপ্রপীত গোবিন্দমূ” রচনা! করেছিলেন তার ভাষা ম'্্ৃত হলেও মুখ্যঙ 
$ তিনি তার মধ্য বাঙ্গালী ভীবনস্থলভ এক নৃতন পেলব রীতিব গ্রকাশ ও প্রয়ে্ 

করেছিলেন। : 
॥ চর্যাপদ ॥ ৬ 
দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবতাঁ সময়ে এদেশে বৌদ্ধ সহজিয়। সঙ্দারদির 

আবির্ভাব ঘটে। এদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় সাধারণ প্রকাশ মাধ্যম অবহ্ট্ঠ ভাষ। 
হলেও উক্ত সময়কালের মধ্যে” প্রাচীনতম বাংলায় তারা যে ধর্মীয় তথা সাহিত্যিক 
রচনার নিদর্শন বেখে গেছেন তাবই নাম চর্ধ্যাগীতি। 

নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে শ্রদ্ধেয় হরগরস'দ শান্তা এই চর্যাপদগুলি 
১৩২৩ সালে উদ্ধার করেম। এগুলি পরে তাহারই প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

শি 

শ্ 

রী তা পি 

পু পপি ৮ (৮৮০৩ 

প্রা 
শি পা 

ক এ সা 
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থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” নামে প্রকাশিত 
হয়। এই সংগ্রহে মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আছে। কারণ শেষেরটি খণ্ডিত। 
একই গ্রন্থের মধ্যে চর্যযাগীতি ছাড়া “কাহুপাদের দোহা” এবং “ভাকার্ণব” ও সঙ্কলিত 
হয়েছিল। কিন্ত, বিশেষজ্ঞের মতানুসারে চর্যযাপদ্দের ভাষাই বাংলা, আর দোহ]। ও 
ডাকার্ণবে যে ভাষ! ব্যবহৃত হয়েছে তার ভাষা অপত্রংশ । 

বৌদ্ধ সহজিয়। সিদ্ধাচার্যগণ এই পদগুলির রচয়িত1। আমাদের দৃষ্টিতে এগুলিকে 
সাহিত্য-গুণান্বিত বলে মনে হুলেও, প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধর্মীয় সাধনার 'অবলম্বনরূপেই 
রচিত ও নির্দিষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া রচনাগুলিকে কবিতা বলে মনে হলেও 

ব্যবহারিক ধিক থেকে গীত হওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য | সেজন্ত যে সব রাগরাগিণী 
সহ এগুলি গীত হওয়ার কথ। সেগুলির পরিচয় প্রত্যেকটি রচনায় প্রারভ্ভে উল্লেখিত 

হয়েছে ) যেমন --রাগ পটমগ্ুরী ( চর্য। ৬, ৭, ৯ ইত্যাদি), রাগ ভৈরবী ( চর্যা ১২, 

১৬) ১৯) রাগ কামোদ (চর্য্যা ১৩, ২৭, ৩৭) ইত্যাদি । 

ভনিতা থেকে মোট চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্ষের নাম পায় যায়। এদের মধ্যে 
আদি হলেন লুইপাদ। অপর কয়েক জনের নাম এখানে দে ওয় হল- কুককরীপাদ, 
চাটিলপাদ, ভূহৃকুপাদ, কাহুপাদ, ভোশ্বীপাদ, জয়নন্দীপাদ, ধামপাদ প্রভৃতি | 

চ্য্যাগীতিগুলি পাঠ করলেই এর ভাষাগত দুরূহতায় প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
সহজেই আকৃষ্ট হয়। ভাষ। দুর্বোধ্য ও জটিল এবং এগুলির আভিধানিক অর্থ উদ্ধার 
করায় পরেও এর অর্থগত জটিলত] কিছুমাত্র হাস পায় না। তার কারণ এই ষে 
গ্ুথমতঃ, গুলি প্রাচীনতম বাংলায় রঠিত--যে বাংল আমর] হাজার বছর আগেকার 

ইতিহামের রঙ্গমঞ্চে রেখে এসেছি এবং দ্বিতীয়ত, এগুলির আপাত গ্রাহ্য অর্থসমূহ 
টর্ধাচার্য কবিগণের উদ্দিষ্ট নয় । বরং ঠিক বিপরীত কথাই এখানে সত্য । অর্থাৎ 
প্রচ্ষাি ভঙ্গীর ইচ্ছাকৃত জটিলতার অন্তরালে সাধন তত্বের গঢ রহস্তটি আবৃত রাখাই 
ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য । রচয়িতাদের শেষ লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ সহজ্র1 সাধক- 
দের সাধন-পদ্ধতি | ছুর্বোধ্যতাই তাই এ ভাষার সাধারণ চারিত্রিক গঠন। সম্ভবতঃ 

, একারণেই এই ভাষ। “দান্ধ্যভাষা” নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সন্ধ্যার ধূনর পট 
ভূমিকামী আপো-ছায়ার রহম্যময়তাই'যেন এর দেহে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে । এখানে 
চারটি নাত পরক্তি একটি পর্দের প্রথম অংশ থেকে উদ্ধত হল-_ 

॥ উ'চা] উ'চ। পাবত তহি বসই সবরী বালী। 
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্রী মালী ॥ 
উমত সবরে। পাগল সবরে! মা কর গুলী গুহাড1 তো তৌরি । 
নি অ ঘরিণী ণামে সহজনুন্দারী ॥৮ 

প্রাথমিক বাংলার নিদর্শনগত বৈশিষ্ট্য এবং ধধগত তাৎপর্ষের নিদর্শনের কথা 
প্রধান ছিসাবে গণ্য না করলেও চর্যাপদগ্ুলিকে আমরা গীতি কবিতার সার্থক 
রূপায়ণ হিসাবে গণ্য করতে পারি। সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির অন্তভু'ভির 
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সবচেয়ে বড় তাৎপর্যা সেটাই । যে বাংলা গীতিকবিতা তার অঙ্গুপম গ্রকাশ সৌন্দর্য 
ও অস্তনিহিত ভাবমাধূর্ষে সীমাহীন ভাবলাবধ্যময় এবং যার ক্রমোরতির ধারাটি 
অব্যাহত ও বিশ্ব সাহিত্যে একটি সুমহান গৌরবময় সায় অধিঠিত--তার পূর্ণ 
বৈশিষ্ট্যই এই স্থুপ্রাচীন পদাবলীর মধ্যে প্রাপ্তব্য। আর সে কারণেই সম্ভবতঃ 
এগুলি কালোতীর্ণ হতে পেরেছে। বাঙ্গালীর ভাব জীবনের সঙ্গে তাই এগুলি 
গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এর ভাষাতত্ব, সমাজতত্ব, দার্শনিকতা এবং আর্দিম বা"! 
সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় একখানি ন্মরণীয় সম্কলন | এই 
প্রসঙ্গে আমি দু'জন লমালোচকের মন্তব্য উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। 

(ক) “যে গীতিকাব্য প্রবণত। বাঙ্গালির সাহিত্য জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
বড়ু চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যস্ত গীতি কবিতায় ষে অবিচ্ছিন্ন ধাবা প্রবাহিত-_ 
চর্ধযাগীতিগুলিতে বাঙ্গালীর সেই গীতি প্রবণতার প্রথম আভাস পাওয়। যায়। 

মদন মোহন কুমার । 
(খ) “বাংল! ভাষায় জন্ম মূহূর্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজের মূল ধার! 

বামূল স্থর অর্থাৎ গীতি কাব্য খু'জিয়। পাইয়াছিল, ইহা! পরম সৌভাগ্যের বিষয় ; 
তাহা না হইলে আজ বাংল। সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্য স্থান 
গ্রহণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ ৷” -ভঃ স্থকুমার সেন। 

॥ তুর্কী আক্রমণ ও বাংলা! সাহিত্য ॥ 
ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময় বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 

বন্ধা/ কাল বলে অভিহিত হতে পারে। কারণ তুকীী আক্রমণজনিত য় 
বিপর্যয়ের ফলে জনজীবনে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সামাজিক স্িতাবসথা 

জীবনের নিরাপত্ত! ব্যতীত সাহিত্যচর্৷ সম্ভব নয়। 
মহম্মদ বিন বখতিয়ারের নেতৃত্বে তুকীঁ মৈন্ঠ বাংল! দেশ আক্রমণ করে এবং ' 

দীর্ঘকাল ধরে এই দেশের উপর দিয়ে অত্যাচারের শ্রোত প্রবাহিত হয়| সেকালের 
ধর্মীয় সন্ধীর্ণতার যুগে এই অত্যাচারের রূপ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। প্রধানত: ব্রাহ্মণ্য 
ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আঘাত করে তাঁকে ধ্বংস করাই ছিল এই আক্রমণের লক্ষ্য । 
পরবর্তীকালে রচিত 'শৃন্থপুরাণে' আমরা এই আক্রমণের বর্ণনা ও তার প্রতিক্রিয়া 
লক্ষা করি। এই আক্রমণের কিছু অনুকূল প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল, যার ফলে 
এসেছিল নতুন এক জাতীয় ভাবসংহতি। সাহিতাক প্রেরণার উন্তাসের 

ফলে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য-সংস্বতির নব রূপায়ণ সম্ভবপর হয় এবং রামায়ণ, 
মহাভারত এবং ভাগবতের অন্ধুবা্দ এবং প্রচার সম্ভবতঃ এই নব জাগৃতির 

ফলশ্রতি। অবশ্ত মহাগ্রভু শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব এবং চেতনার নব-উদ্বোধনের 

বিষয়টিও বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য। 
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বাংল। সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠেছিল আরধ-অনার্য সভ্যতার 
সংমিশ্রনের ফলে। প্রতিকৃ্প শক্তির আবির্ভাবে এই সমন্বয়ের প্রয়োজন আরও বেশী 
করে দেখা গেল। তাই পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে আমর যেমন সংস্কৃত ভাষা- 
ভিত্তিক সাহিত্যের পুনঃগ্রচার লক্ষ্য করি, তেমনি অপর দিকে দীর্ঘ ও গভীর মঙ্গল- 
কাব্যের বিপুল দেহ গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ লোক ধর্ম সংস্কৃতির অপ্রতিরোধা 
প্রেরণায়। পরিস্থিতির বৈপরীতোর প্টভূমিতেই এই আত্ম বিস্তারের প্রেরণার 
বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল। 

॥ প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য ও বিষ্ভাপতি ॥ 

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে যে ছু'জন মহাকবির অতুলনীয় কাব্য সাধনায় বাংল। 
বৈষ্ণব-গীতি কবিতা সর্বাধিক পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছিল তারা হলেন মিথিলার 

কবি বিদ্ভাপতি এবং বাংলার কবি চণ্ীদান। বি্ভাপতি মিথিলার কবি হলেও 
ভাব সাদৃশ্তে, প্রকাশ মহিমায় এবং লোক খ্যাতিতে বাংলার অন্ত বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে 
তার নামটি সমশ্রদ্ধায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উচ্চারিত। 

বাংল! দেশের বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিদ্যাপতির নামটি অবিচ্ছেগ্চভাবে 
জড়িত। এর সম্ভবতঃ ছুটি কারণ আছে। প্রথমত, বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি 
ছিল সর্বভারতীয় এবং সেই স্থত্রে তিনি বাংল। দেশের ভক্ত সমাজে সমান মর্যাদায় 
সমাদূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে দৃঢমুল 
করেছিলেন চৈতন্যদেব ম্বয়ং। কারণ তার জীবনীপাঠে জান। যাষ যে 
মহাপ্রভ্ বিষ্াপতি ও চগ্তীদ্দান এই ছুই মহাকবির রচন। গান হিসানে শুনতে খুবই 

ভালবাসতেন এবং তার ভক্তর। এই কাজে ব্রতী হতেন। 
কবি বিদ্ভাপতি মিথিলার রাজসভা কবি ছিলেন এবং মৈথিলী ভাষায় তিনি 

তার বিখ্যাত পদগুলি রচনা করেছিলেন। ডঃ স্থকুমার সেনের মতে, বি্ভাপতি 
চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক পণ্ডিতের বংশে 

তার গ্রামের নাম নাম ছিল .বিসফী (দীরভাঙ্গার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত) 
এবং পিতার নাম ছিল গণপতি ঠাকুর। পঞ্চগৌডেশ্বর শিবদিং তাকে 
সভাকবির দুর্লভ সম্মান দান করেছিলেন। বিষ্যাপতির রচিত মৈথিলী 
ভাষায় বৈষ্ণব পদদাবলীর প্রভাব এত বেশী ছিল যে, বাংল। ও মৈথিলী ভাষ। উভয়ের' 
সংমিশ্রণে 'ব্রজবুলি নামে এক মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়েছিল এবং এটি শেষ পর্যস্ত 
বৈষণবগণের আহুকৃল্যলাভে ধন্য হয়েছিল ঘৈথিলী ব্যতীত বিদ্যাপতি আরও ছুটি 
গ্রাচীম ও নবীন ভারতীয় ভাষায় সাহিতা রচন। করেছিলেন। সেছুটি ভাষ! হুল 
কত এবং অবহট্ঠ। অবহট্ঠে রচিত বই ছুটির নাম হ'ল “কীত্তিলতা” ও “কীঙ্জি 



পুরু শে 

পপ ৩ স্শি উকিল 

জল 

ও 

এ সি 

১৬ বাংলা ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

পতাকা'। তিনি সংস্কৃত ভাষার রচন1 করেছিলেন কিছু সংখ্যক স্তি ও ব্যবহাব 
্রস্থ। এগুলির মধ্যে 'গঙ্জাবাক্যাবলী” “দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী? এবং 'পুরুষ পরীক্ষা 
প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। অন্ঞবিধ গ্রন্থ রচনা করলেও বিদ্যাপতির সর্বভারতীয় 
সাহিত্যিক খ্যাতি গডে উঠেছিল বৈষ্ণব পর্দাবলীকে কেন্দ্র করেই। তিনি সংস্কৃত 
নাঁষায় স্থপপ্তিত ছিলেন বলে. তার রচিত পদাবলীর মধ্যে সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রভাব 
দেখা যায় তার কাব্য বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ স্থকুমার সেন 
বলেছেন-_ 

"বর্ণনা সংযত ও বর্ণাঢ্য হওয়ায় বিগ্ভাপতির অঙ্কিত কিশোরী এবং চির* 
যুবতী বাধার চিত্র যেমন স্থুপরিষ্ফুট হইয়াছে এমন আর কোন পদকর্তার কাব্যে দেখা 
যায় না। মৈথিল ভাষায় হুম্ব দীর্ঘবহুল ধ্বনি এবং মাত্রাবৃত ছন্দ বিষ্ভাপতির পদ্- 
গুলিকে বিচিত্র ভাবে ঝঙ্কৃত করিয়াছে * 
রবের প্রেমমুগ্ধ নয়নে প্রতিভাত বপলাবণ্যময়ী ন্নাননিক্ত শ্রীরাধার বর্ণন] 
কবেছেন কবি এইভাবে ৫ 

“জাইঙে পেখল নহাইলি গোবাঁ। 
কতি মক্রে বপ ধনি আনলি চোয়ি || 
কেশ নিঙ্গারইত বহ জল ধারা। 
চামর গলয় জনি মোতিম হার! ॥| 
অলকহি তীতল তহি অতি শোভা] । 
অলিকুল কমলে বেরল মধু-.লাভা ॥ 
নীরে নিরঞ্তরন লোচন রাত|। 

মিন্বে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা || 
সজল চীব পয়োধর সীম] | 
কনক বেল জনি পড়ি গেও হামা ॥% 

॥ পদাবলার চণ্তীদাস॥ 

বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে "চণ্তীদাস সমস্যা বহুকাল ধরে প্রায় সবজন 
পরিচিত এক সাহিত্যিক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এযাবৎ বহু গবেষক ও পণ্ডিত 
এই সমস্তার উপর আলোকপাত করেছেন। এরা হলেন ডঃ স্থুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার, অধ্যাপক্ক মনীন্দ্রমোহন বন্ধ, হরেক 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব, অধ্যাপক হুখময় মুখোপাধ্যার অধ্যাপক সতীশচনত্ 
মুখোপাধ্যায় । কিন্ত, তবুও যে সর্বজনগ্রাহথ সমাধানে আমর! উপস্থিত হতে 
পেরেছি তা নয়। বড, চণ্তীদাল, দীন চণ্তীদাস, ছিজ চণ্তীদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৭ 

একাধিক চণ্তীদাসের অস্তিত্ব, তাদের জম্মকাল ও জন্মভূমি, পরস্পরের মধো ভাবগত 
ও শৈলীগত পার্থক্য, বিভিন্ন সমযে বিভিন্্ পুথির আবিফার, পণ্ডিতগণের মধ্যে 
গুরুতর মতপার্থক্য প্রভৃতি এই সমস্যায় অবয়ব গঠন করেছে । দীর্ঘকাল যাবৎ 
একই বিষয়কে অবলহ্ন করে বহুবিধ আলোচনাও সঠিক ও ইতিহাসসম্মত সিদ্ধান্তে 
পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি। সেজন্য আমর] চৈতন্য পূর্বযুগের চণ্তীদাসের বর্তমানতা, 
বিদ্যাপতির সঙ্গে তার সমকক্ষতা এবং চৈতন্দেবের পদাবলীর আশ্বাদন-এঁতিহা- 
কেন্দ্রিক মতকে গ্রহণ করেই ভাঃ বিমান বিহারী ম্মদারের “চগ্ডিদাসের পদ্াবলীর' 
অনুস্থত মতকে আপেক্ষিক প্রাধান্য দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। 

বিদ্যাপতি-সমকক্ষ পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস বাংলা বৈষ্ঞন গীতিকবিতার ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নাম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্য বিদ্যাপতির পর্দের সঙ্গে তার পদাবলীও 
আস্বাদন করতেন_ এমন একটা কথা কোন কোন চৈতন্তজীবনীকার প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন। চণ্তীদাসের জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন এঁভিহাসিক বিবরণী 
ন] পাওয়াতেই তার জীবন কাহিনী অনেকাংশে কিংবদন্তী নির্ভর। কেউ বলেন 
তার জন্মভূমি বাকুড়ায় "ছাতনা” গ্রামে এবং অন্য মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
নীরভূমের 'নান্নুর” গ্রামে। তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি হিসাবে গৃহীত হলে 
তার জন্ম শতক হিসাবে পঞ্চদশ শতক বা চতুর্দশ শতক বলে মেনে নিতেই হয়। 
আর একটি কাহিনী অনুসারে চণ্তীপদাসকে বিগ্যাপতির সমসাময়িক কবি হিসাবে 
চিহ্নিত করা হয়। যাই হোক আলোচা চণ্ডীদাম যে একজন সহজিয়৷ সাধক 
ছিলেন -সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই । ডঃ মজুমদার তার “গণ্ডীদ।মের পদাবলী" 
গ্রন্থে অন্যুন ১২০টি পদ্ম এই প্রথম শ্রেণীর কবি-রচিত বলে মনে করেছেন । 

এখন সংক্ষেপে চণ্তীদাসের বহু খ্যাত পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য বিষয়ে একটি 
আলোচন1 লিপিবদ্ধ করা যাক। চণ্ডীদ্াসের সঙ্গে তার সাধন-সঙ্গিণী রজকিনী 
রামীর নামটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইসব পদে সহজিয়া! মরমিয় সাধনার গৃঢ় তত্ব 
সম্পর্কে কিছু নির্দেশের সম্ধান পাওয়। যায়, যদিও এগুলির প্রকাশভঙ্গী সহজ, গভীর 
ও মাধুষ্যময়। সমগ্রভাবে এগুলিকেই চণ্তীদ্দাসের পদাবলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে 
গণ্য কর। যায়। রামী বিষয়ক একটি পদে সাধক বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস সহজিয়। 
ঘাধনার মর্মকথ। ব্যক্ত করতে প্রয়াসী করেছেন £ 

স্তন রজকিনী রামী। 
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া 

শরণ লইলাম আমি ॥ 
রজকিনী পদ কিশোরী ব্বরূপ 

কামগন্ধ নাছি তায়। 
না দেখিলে মন করে উচাটন 

দেখিলে পরাণ জড়ায় ॥% 

বাংল (বিষয় )--২ 
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১৮ বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বৈধাব-রস- সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে চণ্ীদাম তার সঙ্গে মিশ্রিত বরেছেন 
আপন সাধনলন্ধ এই্বরধ্য ও মাধুর্ব। এভাবেই তার বাক্তি-চৈতন্ের আলোক-প্রেরণায় 
রাধা-মাধবের শাশ্বত প্রেযভাবনার অনন্ত মাধুর্ব ও গভীরতাকে তীর অসংখ্য 
পদ্াবলীর মধ্যে রূপায়িত কয়েছেন। পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং ভাবসম্মিলনের 
পদদগুলিতে চণ্ডীদাস এক তুলনানিরহিত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আমাদের দু 
বিশ্বাস জীবনের গভীরতা সঞ্জাত দিব্য কবি-স্বভাব ব্যতীত এমন উন্নত মানের 
রচন! কখনও সম্ভব নয়। 

শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও প্রেমবৈচিত্তের পদগুলিতে চণ্তীদাম অমীম নৈপুণ্যে এক 
খ-দহন-শুদ্ধ প্রেমময় চিত্ব এবং একটি অন্তগট ছুনিরীক্ষ্য প্রেমগণভীরতার বাণীচিত্র 

একেছেন। এক বিশ্বগ্রাসী তন্য়তার ভাবযৃত্তিপে শ্রীরাধার প্রতিযৃতি অঙ্কিত 
“সদাই ধেয়ানে/চাহে মেঘপানে/না চলে নয়নতার11” এবং প্বরের বাহিরে দ্ডে 
শতবার/তিলে তিলে আইসে যায়। /মনন উচাটন নিশাস যখন ক্দদ্ঘ কাননে চায়।” 
একজন মরমী সমালোচকের উক্ভিতে চণীদাসের কাব্য-যূল্য এভাবে নিরাঁত 
হয়েছে £ - 

“চণ্তীদ্বাসের আক্ষেপান্ুরাগ ও প্রেমবৈচিত্তের পদে ছুঃখ আছে- বিরহ 
বেদনায় বিকশিত চিত্তের আক্ষেপ আছে। কিন্তু এ দুঃখ রাধার 
চিত্তকে পীড়িত করে নাই, অভিভূত করিগাছে। রাধার হৃদয়কে 
বিরূপ করে নাই, বরং ভ্রবীতৃত করিয়াছে। রাধার ছুঃখের মধো 
বিখোভ না, শাস্তি আছে। এখানে সম মত্ততা জ্বন্ধ হইয়া 
আত্মসমর্প:শ: পরিতৃপ্ি ফুটিয় উঠিয়াছে।” 

বস্তৃতঃ, এমন মর্স্প  জদয়গভীরতা, যা কবি গ্রকাশ করেছেন শ্রীরাধার প্রেম- 
মণ্িতাকে কেন্দ্র করে, তা যেন চিরবিরহী ভক্হ্ৃদয়ের আকুলতায় মর্মবাণী। 
চণ্তীদাসের রাধা সমগ্র ভারতীয় চিরস্তন সাহিতে এমন এক টি ষা তুলনাবিরহিত 
এবং মেকারণেই অনবছ। রজকিনী রামীর মর্সাশ্রয়া পরেমচেতনার কাব্যময় ও 
শান্তান্ছদারী প্রকাশ হিসাবে আমর] যেমন শ্রীরাধাকে পাই, তেমনি মিলনের মাঝে ৪ 
বিরহকাতরতার মধোই ভক্ত-কবির শাশ্বত ইঈশ্বরপ্রেমই যেন হায়দ্রবকাঁরী এই 
প্রেমভাবনার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে, তা লক্ষ্য করি। তাই রাধার হৃদয় শেষ পর্্যস্ত 

সেই রূপান্তরিত কবিহ্দয় ষ৷ অনন্তের তৃষ্ণায় নিরস্তর কাতর। তাই চণ্তীদাসের 
মিলনের আপাতনিরীক্ষ্য আলোক-উজ্জলতার মধ্যে বিষন্নতার ছায়ামগ্ন বলয় ক্রমশঃ 
ঘনীভূত রূপলাভ করে আমাদের মনকে এক অনির্দেন্ঠ বেদনায় কাতর করে তোলে £ 

“হু কোরে ছু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
আধ তিল ন! দেখিলে যাঁয় যে মরিয়া ॥” 



ংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত 'ইতিহাস ১৯ 

॥ বড়,উপ্তীদাস ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন ৮ 
বাংল সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্তা যতই সংশম্ন-ঘন হ'ক না কেন এবিষয়ে কোন 

দহ নেই যে, কবি হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্তদেবের পূর্ববতী এবং শ্রীকুষ্ককীর্তন ও 
চমাত্র তারই রচনা] অর্থাৎ একক কাব্য প্রচেষ্টা । শ্রীকুষ্কীর্তন সম্পর্কে জ্ঞাতবা 
তহাসিক তথ্যসমূহ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হ'ল। একই সঙ্গে আমার মন্তবোর 
ধ্যও উদ্ধত তথ্যসযূহের দ্বারা প্রমাণিত হবে। 

১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্ন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বীকুড়া জেলায় একটি গ্রাম 
নিতাস্ত আকস্মিকভাবে এই প্রাচীন পু'থিটি খণ্ডিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। 
১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

দের দেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষ1- 
ত্বক বিশ্লেষণের পর এর ভাষাগত প্রাচীনত৷ সম্পর্কে নিঃসংশয় হন এবং এটির 
নাকাল হিসাবে ১২০০.--১৫** খ্রীষ্টাব্ব বলে উল্লেখ করেন। তার এই মত 

ণঁষোগা বলেই আমি মনে করি। চৈতন্য পূর্ববর্তী রচনার প্রমাণ হিসাবে এই 
তকে সহজেই দাখিল কর! যায়। তা ছাড়! একথাও সত্য যে, একমাত্র চর্যাপদ 
ভীত বাংল। ভাষায় এত প্রাচীন নমুন। আর কখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পদাবলীর 
টদাসের ভাষা থেকে এই ভাষ। এত বেশী ভিন্নধর্মী যে বড়, চণ্তীদাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ক্তি হিসাবে গ্রহণকরাই যুক্তিসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে উভয়ের রুচিগত ভিন্নতার কথা৷ ত 
শেষভাবে মনে রাখ। প্রয়োজন । 

তথ্য হিনাবে উল্লেখ কর] দরকার ঘে, প্রাপ্ত পু খিতে গ্রন্থনাম না পাওয়। গেলেও 
[বিষ্কৃত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এটির নাম প্রকাশকালে রাখ হয় “শ্রীকষণকীর্তন?। 
ত্তরকালে এই নামই প্রসিদ্ধি লাভ করে। রচয়িতার নামও অভ্যন্তরস্থ ভণিতা 

কে প্রাপ্ত। কবি প্রাচীন বাংলায় কাব্যানাট্যখানি রচনা করলেও জয়দেব এবং 

গবত থেকে প্রায়শং উদ্ধংতির মধ্য দিয়ে তার পাণ্ডিত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ 

রেছেন। 
শ্রীকষ্ণকীর্তন নান! খণ্ডে বিভক্ত । যেমন _ জন্মথণ্ড, তাম্বলথণ্ড, দানখণ্ড, ভারখণ্ড 

ত্যার্দি। ভিন্ন নামীয় খণ্ডগুলিতে বিভিন্ন কাহিনী বণিত হয়েছে । বর্ণনার ভঙ্গী 

1টকীয় অর্থাৎ উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে এর সামগ্রিক নাট্য- 
মিতায় বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। সেকারণ, এই রচনাকে কাব্য না বলে কাব্যনাট্য 

নাই সঙ্গত। কোন কোন সমালোচক এটিকে নাট্যগীতি বলেছেন। এজাতীয় 

বশিষ্ট্য নিরূপণও অযৌক্তিক নয়। কারণ, অধিকাংশ পদে গেয় স্থুরটি সম্পর্কে 

ঈর্দেশ দেওয়। আছে। সেজন্য সিদ্ধাস্ত কর। যায় যে, এটি নাট্যগীতি হিসেবেই 
চিত ও প্রচারিত হয়েছিল। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে বণিত চরিত্রের সংখ্যা মাত্র তিনটি_ 

) রাধা এবং উভয়ের মধ্যে সংঘোগ রক্ষাকারিপী দূতী বড়ায়ি। এই তিন 
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২০ বাঃলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

জনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যরঘ ঘনীভৃত হয়েছে| 
পারস্পরিক বক্রোক্তির ব্যবহার এই ক্রিয়ায় আরও সহায়ক হয়েছে। 

রাধ] ও কৃষ্ণের লীলাবৃত্বাস্ত পৌরাণিক রীতিতে যেভাবে অন্থাত্র বাগিত, এক্ষে০ 
সে রীতি অন্ুস্থত হয়নি * বরং কবি গ্রাম বাংলায় নিজস্ব লৌকিক রীতিটিই ফে। 
অবলম্বন করেছেন। ফলম্বরূপ, রুচির দিক থেকে যেন এক উগ্র যৌনময়তা৷ এট 
প্রায়ই স্পর্শ করেছে। এটি চৈতন্পূর্ব যুগেব জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতিফলন কি 
কে বলবে? এ তথা মনে রাখলে শ্রীকষ্তকীর্তনকে লোক-কাব্য-নাট্য হিমাবে গ্রহণ 
কষা সঙ্গত। শেষে একটুখানি রচনা-উদ্ধৃতি দেওয়া গেল £-- 

বাশীর শব্দে প্রাণ হরি 
কাছে, গেলা! কোন দিশে 

অথবা “তীন তৃবনজন মোহিনী । 
বতিবস কাম দৌহনী ॥ 
শিবীষ কুঁ্ুম কৌ। আলী। 
অদ্ভুত কনক পুতুলী ॥ 

॥ মধ্যযুগীয় অনুবাদ-সাঁহিত্য ॥ 

পঞ্চদশ শতকে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এলে সাহিত্য স্থাষটি 
ইতিহাসে নবধুগের স্থচন! হয়। মৌলিক রচনার পাশাপাশি অন্থবাদ সাহিত্য তাৰ 

সমগ্রতা ও বিশালত। নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যিক সমৃদ্ধি সব 
হয় মৌলিক রচন1 ও অনুবাদের বম সমগ্য়ের ফলেই এবং অন্থবাদের মধ্য দিয়ে অন্ত 
দেশ, ভাষ। ও সংস্কৃতির. সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গডে ওঠে এব* এইভাবে 

সাহিত্য জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও ভাবের এশ্বর্ধ্য আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলে। মধ্যযুগের 
বাংলা দেশে একদিকে যেমন মৌলিক রচন] দেখা দিয়েছিল--বৈষ্ব পদ্দাবলী, বিবিধ 
মঙ্গল-কাব্য এবং চৈতন্ত'জীবনী সাহিত্যকে অবলম্বন করে- অপরদিকে তেমনি 

নবযুগ ক্থষটিকারী প্রতিভাশালী অস্থবাদকগণের আবিভাবের ফলে কয়েকখানি চিরায়ত 
সাহিত্য সম্পূর্ণ নৃতনরূপে আমাদের সংস্কৃতি-সংসারে আবিভূতি হয়ে আমাষের রদ 
পিপাসাকে চরিতার্থ করেছিল। এ'র] যে শুধু অনুবাদক ছিলেন--তা নয়। কারণ 
নামতঃ এগুলি অঙ্ক্বাদ হলেও প্ররূতপক্ষে ছিল জাতীয়-জীবন রসধারাপুষ্ট নতুন-ৃটি। 
অনুবাদ সাহিত্যে এষুগে যার! কানজয়ী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তারা হলেন | 
কৃত্তিরাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বন্ু। এ'র| যথাক্রমে রামায়ণ, মহাভারত 
ও ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন। 
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॥ কৃতিবাস ॥ 
কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যেই রামায়ণ ও মহাভারত 

মহাকাব্য রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সেই কোন সুদূর অতীতকাল থেকে । 
গ্রন্থ সংস্কতে রচিত হলেও ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না 
বিশ্বের তাবৎ সমৃদ্ধ ভাষার এই দুই মহাগ্রন্থ অন্ুদিত হয়ে আজ সমগ্র বিশ্বের 
হয়ে উঠেছে। একই কারণে প্রধানস্থানীয় ভারতীয় 'ভাষায় এই ছুটি মহাকাব্য 

চিত হয়ে জনগণের ধর্কেন্দ্রিক সাহিত্য-তৃষ্তাকে নিবৃত্ত করেছে। যে সমস্ত 
[ংস্কৃত গ্রস্থ বাংলাতে অনুদিত হয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে এবং জাতির 

তার চিরস্তন বাণীটি প্রবেশ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত জীবনের অঙ্গীভৃত হয়েছে তার 
ধ্যে আদ্দিকবি বাম্মীকি রচিত রামায়ণ প্রধান এবং রুত্তিবাম সেই কবি ধিনি 
জাতীয় ভাবনায় উদ্ধদ্ধ হয়ে মূল রামায়ণকে অন্বাদ ক'রে তার একটি অভিনব 
হায়রঞ্জক রূপদান করেছেন। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে এই অন্বাদের কাজটি 
সম্পন্ন হলেও তার উজ্জ্বল্য ও সাহিত্যিক মাধুর্য আজও অগ্লান রয়েছে। বাল্সীকি 
থেকে কিছু পরিমাণে দূরে সরে গিয়ে, বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবনভাবনাকে ধিনি 
স্বকীয় প্রতিভাবলে এই মহাকাব্যের জীবনের সঙ্গে অহ্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
-"তিনিই কৃত্তিবাস। 

কিন্ত, দুঃখের বিষয়, এমন একজন লন্বকীতি কবির জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে 
বিশেষ প্রীমান্য কিছুই জানা যায় না। আকম্মিকভাবে প্রাঞ্ধ তার 'আত্মপরিচয়' 
বলে কথিত একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী থেকে কৃত্তিবাসের জীবনবৃত্তান্ত এবং কাব্যনৃ্ট 
বিবরণের ইতিহাস নির্মাণে পঞ্ডিতবর্গ চেষ্টিত হয়েছেন। কৃত্তিবাসের এই 
আত্মবিবরণীটি প্রামান্য হিসাবে গৃহীত হ'লে, এর অন্তভূক্তি তথ্যসমূহও প্রামান্ধ বলে 
গ্রহণ করতে হয়। যাই হোক, এই আত্মবিবরণী থেকে প্রাপ্ত জীবন-বৃত্বান্ত এখানে 
খুব সংক্ষেপে পরিবেশিত হল। 

কবির নিবাস ছিল নদীয়া জেলায় অস্তর্গত ফুলিয়! গ্রামে । এর! ছিলেন মুখটি 
্রাহ্ষণ। কবির প্রপিতামহের নাম ছিল নর়সিংহ ওঝা । ইনি পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন 
এবং বেদান্ুজ মহারাজা'র মন্ত্রী ছিলেন। পঙ্ডিতগণ অনুমান করেছেন এই বেদান্ছজ 
মহারাজা ছিলেন গৌড়ের অধিপতি দশ্ুজমর্দন গণেশ । মুসলমান উপন্রবের সময় নরপিংহ 
ওঝ] গঙ্গাতীরবত্তা ফুলিয় গ্রামে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এরই এক 
পৌত্রের নাম মুরারি ওঝা৷। মুরারির সাত পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল বনমালী 
এবং এই বনমালিই ছিলেন কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী । 
কবির জন্ম হয়েছিল মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এবং রবিবারে। শিক্ষাকাল 
উপস্থিত হলে কবি বড়গঞ্জা পার হয়ে বরেন্ত্তূমিতে পড়তে গিয়েছিলেন। 
সেখানে তিনি এক শাস্ত্র পণ্ডিতের শিষ্ত্ব গ্রহণ ক'রে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। 
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পাঠ লমাপনাত্তে কবি বাংল। দেশের রাঞ্জধানী গৌডের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন | 
(কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর এই স্থলে কিন্তু কোন রাজার নাম পাওয়া যায় নি। তা 
গবেষকগণ আংশিক তথ্য এবং আংশিক অন্গমানের উপর নির্ভর করেছেন ।) রাজা 
প্রশস্তিস্থচক মাতটি শ্লোক তৎক্ষনাৎ রচনা করে তিনি রাজার কাছে পাঠালে রাম 
শ্লোকগুলি শুনে যথেষ্ট প্রীত হন এবং কবিকে পুষ্পমাল্য এব পাটের পাছড়। (কাপ 
চাদব ) দানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর রাজার আদেশে 
কবি কৃঙ্িবাস রামায়ণ রচনা (অন্রুবাদ) করেন। 

রাজার বিষয় এবং কাব্য রচনায় কাল বিষয়ে ডঃ কুমার সেন যে মন্তব| 
করেছেন তা৷ এখানে উদ্ধত হণ- 

“পঞ্চদশ শতাবীতে কংস বা গণেশ ও তত্ধুত্র যু ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা 

গৌডেশ্বর হন নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজা কংস বা গণেশের অথবা যছুর ছ্বাবা 

আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ কাব্য রচন| করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নছে। পর্চাশ 

শতাব্দীর গোড়ার দিকে কতিবাস তাহার কাব্য রচন] করিয়াছিলেন, সুতরাং এই 

কাব্যের ভাষা পুরানো হইবার কথা। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে 

লোকের মুখে মুখে ভাষা পবিবতিত হইয়া একেবারে আধুনিক হইয়া 
পড়িয়াছে।” 

এবার কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের বৈশিষ্ট্য সংন্দেপে বিবৃত কর। যাক। কৃতিবাম 

সংস্কৃতজ্ঞ মহাপপ্ডিত ছিলেন। তিনি তার কাব্যরচনার সময় যথামস্তব আদিকবিকে 

অন্ুমরণ করতে গ্রয়াসী হয়েছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি প্রাচীন গু থিতে 

এইরূপ অন্গসরণের প্রমাণ সুস্পষ্ট । বাল্সীকি রামায়ণেব মত কৃত্বিবামও তার 

রামায়ণে রামেব পিতৃভক্তি ও সত্ানিষ্ঠা, বাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্, 

রামের উতিহাসিক ত্যাগ এবং প্রজান্্রপীন, মীতার শান্ানুমারী পতিভজি 

প্রভৃতির সুন্দর চিত্র অত্যান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। 

কিন্ত অধিকাংশ স্থলে তিনি তার কবিগ্রতিভার স্বকীয়তাকে অন্ুসরণ করে শেষ 

পর্যস্ত তার কাবাকে জাতীয় জীবন বৈশিষ্ট্যের এক শ্রেষ্ঠ ভাবময় প্রতিরপে পরিণত 

করেছেন। এক্ষেত্রে তার কাব্য আমাদের জাতিগত অভিপ্রায়কেই যেন ব্যক্ত 

করেছেন। বাংলায় নিজন্ব গৃহগতগ্রাণ জীধনধারা, গার্স্থজীবনের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্- 

সমূহ এবং প্রধানত; সীতার ভীবনের দুঃখ, দারিজ্পীড়িত পারিবারিক জীবনের 

মর্বেদনার এক বেদনাধন চিত্র কবিকতৃক পরিদ্ফুটিত হয়েছে। তাই দীর্ঘ ময় 

অতিক্রান্ত হলেও কৃত্তিবাসী ।রামীয়ণ যথার্থই আমাদের জীবনকেক্জ্িক 

জাতীয় কাব্য। 
কৃত্বিবাস ব্যতীত অন্তান্ যেসব কবি রামায়ণের অঙ্থবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন 

করেন তারা নকলেই চৈতন্ত-পরবর্তী যুগের। এদের মধ্যে নিত্যানন্দ আচাধ্য, 

কৈলাস বন্ধ, খিজ ভবানীদাস, বিঙ্গ লক্ষণ, চন্দ্রাবতী, রঘুনন্দন গোস্বামী গ্রভৃতি 
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বিখযাত। নিত্যানন্দ 'আচার্যের রামায়ণ 'অভ্ভূত রামায়ণ, নামে খ্যাত । অষ্টাদশ 
শতকে রচিত রামায়ণের মধ্যে সর্বাবিক বিখ্যাত হ'ল রঘুনন্দন গোম্বামী বিরচিত 
'রামরসায়ন? 

॥ কাশীরাম দাস ও মহাভারত ॥ 

রামায়ণের মত মহাভারতও সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে চিরায়ত যহণকাব্য। বিভিন্ন 

সময়ে যেমন বিভিন্ন কবি রামায়ণ অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তেমনি ঘটন। 
মহাভারতের ক্ষেত্রেও ঘটেছে । অনুবাদের ক্েত্তরে কবিগণের সংখ্যাধিকা থাকলেও 

রামায়ণে যেমন কৃতিবাসই প্রথমস্থানীয়, অনুরূপভাবে অনগণ্য মহাভারত 
মঙ্গবাদকগণের মধ্যে কাশীরাম দাসের নামই সাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে। 

কালের বিচারে অবশ্য রুত্তিবাস বেশ কিছু পূর্ববর্তীকালের এব" কাশীরামের 
কাব্যের রচমাকাল যোডশ শতকের শেষভাগ ধরলে উভয় কবির মধ্যে কাল ব্যবধান 

হয় আন্থমানিক দেঁড়শত বৎসর। 
রামায়ণের ক্ষেত্রে যেমন রুত্তিবাস সাধারণের জনপ্রিয় কবি, মহাভারতের 

অন্ুবাদেও তেমনি কাশীরাম সকল কবিগণের খ্যাঁতিকে মান করে দিয়ে নিজ গৌরবকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন । উনবিংশ শতকের গ্রারস্ডে শ্রীরামপুর মিশনারীগণ 
কতৃক মহাভারতের অশ্বার্দের গ্রকাশ এই খ্যাতির ব্যাপ্তির ষে সহায়ক হয়েছিল 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য অন্থরূপ প্রচেষ্টা রামারণের ক্ষেত্রের অব্যাহত ছিল। 
মহাভারত অন্থবা্দ গ্রসঙ্গে আমাদের একটি তথ্য মনে রাখ! প্রয়োজন । কাশীরামের 

মত স্বল্প সংখ্যক কবিই মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। অধিকাংশ 
'কবিই মহাভারতের পর্ববিশেষ রূপায়ণে তাদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছিলেন। 
প্রাচীন এভিহ অনুসারে অনুবাদক কবি-গোষীর সকলেই কোন না কোন উপযুক্ত 
বিত্তশালী বা সাহিত্য প্রেমিকের আশ্বকূল্য ও প্রেরণালাভ করেছিলেন। বস্ততঃ 
মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস এক অর্থে অন্রূপ পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস। 

কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসের জীবনবৃত্থাস্তও খুবই স্বক্ন পরিমাণে জানা 
গিয়েছে । বাঁতিসম্মত তার আত্মপরিচয়ের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধত হল £-_ 

“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপরস্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগিরথী ॥ 
কায়স্থ ঝুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম। 

প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র স্ুধাকর নাম | 
তৎপুত্র কমলাকাস্ত কৃষ্ণদাম পিত] | 
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস। 
অলি হব কুষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥” 
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এই বিবরণী থেকে জান। যায় ষে, বর্ধমান জেলার উত্তরে অবস্থিত ইন্দ্রাণী নামক 
পরগণায় ত্রহ্ধাণী ন্ীব তীরে সিঙ্গি নামক গ্রামে কাশীরাম দাম বসবাস করতেন। 
তার প্রপিতামহের নাম ছিল প্রিয়ঙ্কব। পিতামহ ও পিতার নাম ছিল 

যথাক্রমে স্থ্ধাকর ও কমলাকান্ত। কবি কমলাকান্তের মধ্যম পুত্র ছিলেন। 
কাশীরামের তিন ভ্রাতাই সাহিত্যিক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রুষ্দাস শ্রীকুষ্ণবিলাস এব 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর “জগন্নাথ মঙ্গল” নাম গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
কাশীরাম দাস যখন মেদিনীপুবে কোন রাজার আশ্রয়ে শিক্ষকতা করতেন 

তখন পণ্ডিতগণের মহাভারত পাঠ ও শান্্রালোচনায় আকুই হয়ে তিনি মহাভাবত 

অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেন। মুন্রণযন্ত্রেব কল্যাণে যদিও আমর] কাশীবাম দাসের 

নামে সম্পূর্ণ অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত প্রচলিত দেখি, তথাপি এই বিষয়ে পপ্ডিতগণ 
সন্দেহ গ্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি তাব আবন্ধ কাজ সমাপ্ত করতে পারেন নি। 

সম্ভবতঃ বিরাট পর্ব রচন1 করে তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং পরে তার ভ্রাতুষ্পত্র 
নন্দরাম দাস বাকি অংশ রচনা কবেন। কিন্তু, এ বিষয়েও ডঃ স্ুকুমাব সেন সন্দেহ 

গ্রকাশ করেছেন। 

কাশীরাম দাসের রচনাশ'লী ও অন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য 

গ্রণিধানযোগা ১ 

“কাণীরাম দাস খুব ভাল সংস্কৃত জানিতেন। কিন্তু তীহাব কাঁব্যে কেবল 

পাঙিত্ের দীপ্তি নাই, কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির পরিচয়ও আছে। ভাষার 

পারিপাট্য ও অলঙ্কারেব এশ্বর্ধয কাশীবাম দ্রাদেব মহাভারতের প্রধান 

বৈশিষ্ট্য। বলিতে গেলে, কাঁপীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যেই 

ভারভচন্্রীয় যুগের আগমনধ্বনি শুনা গিয়াছিল। এ কবিব ভাঁষা ও 
উপমা গ্রভৃতি ভারতনন্ত্রীয় যুগকে মনে করাইয়া দেঁয়।” 

মহাভারতের অপর অনুবাদকবৃন্দ- 

মহাভারত অন্থবাদকগণেব মধ্যে কবীন্ত্র পরমেশ্বরই সম্ভবতঃ গ্রাচীনতম। 

ইনিই 'পরাগলী' মহাভারত রচনা করেছিলেন। তুকাঁ বিজয়েব পর হুসেন শাহ 

তার কর্মচারী পরাগল খাঁকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত কবেন। মহাভাবতের' 

কাহিনী শোনার পর তিনি সমগ্র মহাভারত সম্পর্কে কৌতৃহলী হয়ে ওঠেন এবং 

কবীন্ত্র পরমেশ্বর দাসকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপনেব যোগ্য এবখানি মহাভারত 

রচনা করার নির্দেশ দেন। পরাগলী মহাভারত এই রাজকীয় কৌতুহল এবং 

নির্দেশেরই ফলশ্রুতি। এখানে পরাগল খাঁর মহাভারতের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক 

তৃষ্ণার পরিতৃপ্থি এবং তুকাঁ বিজয়ের পরবর্তী কালের বাংলার শাসকবের্গর সংস্কৃতি- 

প্রেমিকতা--এই ছুটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্যণীয় । 

মহাভারতের প্রাচীন অন্থুবাদকরূন্দের মধ্যে দ্বিতীয় কবি হলেন সঞ্চয়। ডঃ দীনেশ 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৫ 

সেন তার প্রণীত বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির অন্তিত্ব ও রচন] বিষয়ে 
নান! তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বন্থও ডঃ দীনেশ 
সেনের মতের প্রতি সমর্থন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ডঃ স্থৃকুমার সেন অবশ্য 
সঞ্তযয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অপরপক্ষে ডঃ দীনেশ সেন 
ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজশাহী প্রতৃতি স্থানে সঞ্জয় ভণিতা৷ যুক্ত 
মহাভারতের পরিচিতি ও গ্রতিষ্ঠ। লক্ষ্য করেন এবং তীর গ্রন্থে গ্রমাণস্বরূপ তিনি: 
সঞ্জয়ের মহাভারত থেকে ভণিতার অংশটুকু উপস্থাপিত করেন 

“সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয় ।” 
অথবা, “সঞ্জয় রচিয়। কহে সঞ্জয়ের কথা” 

সঞ্জয়ের দেশ ও কাল সম্পর্কে কিছু পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। তবুও 
একথা বল! বোধ হয় অসঙ্গত হবে না ষে, সঞ্জয় যথার্থই বর্তমান ছিলেন এবং একদা 
মহাভারত অন্থ্বাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । সঞ্জয়ের মহাভারতকে কেন্ত্র 
করে বিশেষতঃ সমগ্র পূর্ববঙ্গ যে লোকখ্যাতি গড়ে উঠেছিল--তার থেকেই আমর! 
এই সিদ্ধান্ত করতে পারি। 

মহাভারত অন্ুবাদদকবৃন্দের মধ্যে তৃতীয় প্রাচীন খ্যাতিমান কবি হলেন ববীন্দ্র 
পরমেশ্বর । ডঃ স্বকুমার সেন প্রদত্ত তথ্য থেকে জান! যায় যে, কবীন্তু পরমেশ্বর 
অনুদিত মহাভারতের নাম ছিল *পাগ্ডব বিজয় পাথালী'। গ্রন্থখানি সংক্ষিণ্ধ হলেও 
সমাপ্ত হয়েছিল--এমন অন্ুমান কেউ কেউ করেছেন। যাই হোক, তার রচনার 
মধ্যে কৃতিত্বের সাক্ষ্য পরিস্ফুট। 

এর পর শ্রীকর নন্দীর 'অশ্বমেধ পরের উল্লেখ করতে হয়। পূর্বেই আমরা 
পরাগলী মহাভারতের বিষয় আলোচন। করেছি। আলোচ্য মহাতারতখানি সেই 
পরাগল খার পুত্র নসরৎ খানের ৷ ছোট খান নামে পরিচিত) আদেশক্রমে শ্রীকর নন্দী 
কর্তৃক রচিত। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববর্তী মহাভারতের সংক্ষি্ত পরিসরে তৃপ্ত হতে 
পারেন নি। জানা যায় যে, শ্রাকর নন্দী কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে বেশ 
বিস্তৃত আকারে তার মহাভারত রচন1 করেন। তীর তথ্যাশ্রয় ছিল জৈমিনি 

মংহিতা। 
এ সকল রচন| ব্যতীত রামচন্দ্র খান এবং রঘুনাথ অশ্বমেধ পব অবলম্বনে 

মহাভারত রচনা করেন। এদের রচনার প্রাচীন নিদর্শন ও পাওয়া গেছে। তাহা 

কবি অনিরুদ্ধ কুচবিহারের রাজা শুব্লধবজের অনুরোধক্রমে ভারত গাচালী রচন। 
করেছিলেন। রচনার এই সব ব্যাপকতা থেকে মহাভারতের বাংল! অনুবাদের 
এতিহা'সিক গুরুত্বই গ্রমাণিত হয়। 
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চৈতন্া-জীবনী সাহিত্য 
্বষটীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে মহাপ্রত শ্রীচৈতন্থের জন্মগ্রহণের সঙ্গেই 

সমগ্র ভারতে এক নববুগেব স্থচনা হয। জন্নস্থত্রে তিনি বাংলাদেশের হলেও তাব 
জীবন ও কর্মপ্রভাব সমগ্র ভারতীয় সংস্কাতিকে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবরসে মগ্ডিত করে 
তাকে নবস্ষ্টির গৌরব দান কবেছিল। চৈতন্যদেবের জীবনকালের মধ্যেই তীব 
সামগ্রীক চারিজ্য-গ্রভাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং তার প্রেমময় সততার 
অখণ্ড ভাবযৃতি সমগ্র ভারতীয় জীবনে এক জীবন্ত দেবমৃতি পরিগ্রহ করেছিল। 
যে বাধারুঞ্খ বিষয়ক মংস্কৃতি ভারতের মর্মমূল থেকে উত্থিত হয়ে একটি সাবিক 
বিশিষ্টতা লাভ করেছিল-তিনি সেই ধর্মীয় সংস্কৃতির দীর্শনিক রহস্তময়তাব 
আবরণ উন্মোচন ক'রে নিজের জীবনে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনে এক | 
প্রয়োগময় সত্যে বপাস্তরিত করলেন। মহাপ্রভু তার কষ্ণপ্রেমের এশ্বর্য্যের জালাময়ী 
দ্যুতিকে জ্যোতন্ার স্সিপ্কতায় বপান্তরিত কবে অলৌকিক শক্কিবলে নিজের মধ্যেই 
তাব প্রেমময় গ্রকাশ ঘটালেন। এদিক থেকে বিচাব করলে বল যায়, মহা প্রতৃব 

আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই প্রাচীন বৈষ্ণব সংস্কৃতির দার্শনিক তত্বগত জটিলতা একটি 
প্রকাশময় ও গ্রয়োগযোগা প্রেমভাবে আত্মপ্রকাশ কবল এবং এই ভাবেই একদিকে 

যেমন তিনি নবসংস্কৃতির প্রবর্তন কবলেন, অপবদিকে তেমনই যথার্থ ভাগবত- 
প্রেষেব স্ববপ কি তা জানালেন সমগ্র ভারতপাঁসীকে । 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তাই চৈতন্দেবই সংস্কৃতির কেন্্রযূলে অবস্থান করেছিলেন 
এবং তাঁর পরিবেশিত প্রেমধর্ষের চর্চার দ্বারাই শারতবাসী এক নব মানস-প্রেমেব 
আস্বাদন লাভ কবে ধন্য হয়েছিল কাবণ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে যা চল শুদ্ধ 

কষ্ণতক্তি, সাধাবণ জাগতিক মানুষের কাছে তাই ছিল মানবপ্রেম। অতএব) 
বাস্তব বিচারে প্রায় তখন থেকেই ভারতবাসী টতন্যদেব প্রচারিত প্রেমধর্ম থেকে 
এক নতুন মানবপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করলো! এবং বহুশত বৎসর পরে ভগবান বুদ্ধেব 
প্রেমপর্ম যেন আবাব এই মহামানবেব জীবনেব সুত্রে প্রকাশিত হয়ে সমগ্র দেশকে 

আলোকোপ্তাসিত করল। 
চৈতন্থ দেখেব লোকাতীত দৃষ্টিভঙ্গী গাচীন তারতীয় সংস্কৃতির বর্ণাশ্রম-আশ্রিত 

সমাজধ্যবস্থার বিভো?-সত্যকে যেন প্রচণ্ড প্রেম শাঁক্ততে পরাতৃত করে আচগালে 
তাব প্রেম বিতরণ করলেন এবং সকল জীবনই যে কৃষ্ণ প্রেমাশ্িত এই মহ।ন সত্যকে 
গ্রতিষ্ঠিত করলেন। গ্রচলিত সমাজ-শ্রেণকে অন্বীকারের ভিতর দিয়েই তিনি 
যথার্থ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন এবং জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের মর্ধাদা 
সমান বলে ম্বীকৃতিলাভ করল। এটি যে একটি এতিহামিক পরিবর্তন তাতে আব 
সন্দেহ কি? এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমেব বাণী মানুষের মর ষ্পর্শ করলে 
এবং মহাপ্রত যে “প্রেমেক ঠাক্ুব এই অভিপা শানেব চ্মত্রেই সমগ্র জাতি যেন 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। 



বাংল পাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৭ 

সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করায় কোন সঙ্গত 
কারণ নেই। কারণ, এককথায় সাহিত্য তো৷ জীবনেরই ইতিবৃত্ত! তাছাড়া, নিছক 
তথ্যের দিক থেকে চৈতন্তদ্দেবের আবির্ভাবের ফলেই সংস্কৃত ও বাংল! ভাষাকে 
অবলম্বন করে জীবনী ও পদাবলী সাহিত্যে যে স্্টির জোয়ার এল তা বিগত হাজার 
বছরের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব বলে বিবেচন। কর! সন্গত। 
পরবর্তী যুগে আমরা দেখেছি এরূপ জীবনী সাহিত্যই আধুনিক যুগে অন্যতম প্রধান 
সাহিত্য-শাখা হয়ে উঠেছে এবং ক্রমে জীবনীগ্রন্থ তথ্য ও খিশ্সেষণ ভিত্তিক ইতিহাস 
গ্রন্থে পরিণতি লাভ করেছে । কিন্তু, চৈতন্ত জীবনীগ্রস্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, একাধারে 
সেগুলি তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস-গ্রস্থ, ধর্ম ও দার্শনিক তত্বের আলোচনা এবং অলৌকি- 
কত্বের উপস্থাপন। এর মুলে ছিল চৈতগ্যদেবের মানব দেছের আধারে প্রকাশিত 
আলোকজ্জল দৈবী মহিমা অথচ তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সংখাতীত 
মানুষের মাঝেই। সংশ্লিষ্ট ভক্ত, ভাবুক ও শিল্পীমনে তাই এমন এক অনাস্বাদিতপুর্ 
প্ররণার উদ্ভব হয়েছিল_যার ফলে এই শিক্পীকৃল বিবিধ শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় 
কাজে ব্রতী হয়ে তার্দের আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়েছিলেন 
'এবং লঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গঠনও করেছিলেন। একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তার মত বা'ল! সাহিত্যকে হৃষ্টির 
প্রেরণায় এতট। প্রাণবস্ত ও গতিশীল করে তুলতে পারেন নি। নিজে একটি 
পড়.ক্তি রচনা না করেও বাংল! সাহিতোর ইতিহাসে তিনি এক অদ্ধিতীয় পুরুষ | 

॥ সংস্কতভীঘায় চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ॥ 

চৈতন্তদদেবের প্রত্যক্ষ প্রেরণ। সঞ্ধাত সাহিত্যকে তার বাহিক বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ টচৈতন্ত দেবের জীবন 
কাহিনী অবলম্বনে দীর্ঘায়তন জীবনী গ্রন্থ, দ্বিতীয়তঃ তার ভাবজীবনকে আশ্রয় 
করে বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পূরক পদাবলী রচন। - যে গুলোকে আমর! গৌরচন্দ্রিকা 
বলে জানি; এবং তৃতীয়তঃ তার প্রত্যক্ষ প্রেরণ! পুষ্ঠ এবং ব্যাখ্য। প্রেমতত্বের 
মাধুর্য অবলম্বনে প্রচলিত গদ্ধতি অনুসারী পদাবলী সাহিত্য স্ষ্টি। বল! বাহুল্য, 
কবিও জীবনীকারের সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ বহু পণ্ডিতও এই ব্রতসাধনে তৎপর হয়েছিলেন-_ 
তাই এই ভাষাতেই চৈতন্য বিষয়ক গ্রস্থা্দি রচিত ও গ্রচারিত হয়েছিল । মেকারণেই 
বাংলা সাহিত্যের গবেষকগণ এইসব সংস্কত রচনায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন 
-স্নিতান্ত প্রানঙ্গিক বলেই। 



সপ শন এ নু 

সু পা র্ নি ১: 

শি 

বৃ 

ফু ০৯৬২ বসি হত 

এপ ও পানের বু যাই ললিত ৩০ 

শ্ 

এ সি প্কাজজত ৩ 
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চি পি পুজুরিল আহ 

২৮ বাংন। ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

॥ মুরারি গুপ্তের কড়চা ॥ 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত ঠতন্য-বিষয়ক গ্রস্থাদির মধ্যে মুরারি গুধ্রের কড়চা-ই 

পূ্বন্যীত্বের দাবী করতে পারে। গ্রস্থটির প্রকৃত নাম 'ীপ্রীকফচৈতন্য চরিতাম্বত? 
হলেও লোক সমাজে ত| কডচা নামেই আখ্যাত হয়েছিল। মুরারি গুপ্ত ছিলেন 

শ্ীহট্রের অধিবাসী এবং মহাগ্রতু অপেক্ষা বয়ে'জ্যেষ্ট। নবদ্ীপে তিনি মহাপ্রভুর 
সহপাঠী এবং ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন বলে উভয়ের মধ্যে অস্তরঙ্গতায় উদ্ভবও ছিল 
স্বাভাবিক । তথাপি একথা সত্য যে, চৈতন্য জীবনীকারগণপের মধ্যে সর্বপ্রথম 
তিনিই চৈতগ্দেবকে ঈশ্বরের অবতাররূপ্ে চিত্রিত করেন এবং পরে বিষয়টি বনুলত। 
প্রা হয়। মূরারি গুপ্ত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মহাপ্রভুর জীবনের প্রারভ্ত থেকে 
অন্ত্যলীল পর্য্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ সক ঘটনায় এতিহাসিক রূপদান করেছেন এবং সেই 
সঙ্গে সেগুলির যথাষথ ব্যাখ্যাদ্দানে সমুদ্ধও করেছেন । ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 
মতে তীর গ্রন্থরচনার কাল-_-১৫৩৩-১৫৫২ শ্রীষ্টাব | 

॥ কবি কর্ণপুর। 
সমসাময়িক প্রত্যক্ষত্র্টা হিসাবে যে সকল জীবনীকারের আবিভাব হয়েছিল 

কবি কর্ণপুর তাদের মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ট। তার প্ররুত নাম পরমানন্দ সেন হলেও 
এই নামেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চৈতন্য পার্দ শিবানন্দ 
সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। মহাপ্রভুর সঙ্গেই তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং 
নীলাচলে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। তক্ত প্ডিত হিসাবে তিনি চৈত্ন্দেবের 
অত্যন্ত প্রিয্নপাত্র ছিলেন এবং তার অপাথিব করুণালাভে ধন্য হয়েছিলেন। 
মহাপ্রভুর দিব্যপ্রণয়োন্নাদ ভাবঘন ঘৃত্তি প্রতাক্ষ করার সৌভাগ্য তার হযেছিল 
এবং এই দুল ভ অভিজ্ঞতাকে তার চৈতন্তবিষয়ক কাব্য ও নাটক রচনায় নিয়োজিত 
করেছিলেন। কবি কর্ণপুর রচিত মহাকাব্যের নাম ছিল 'শ্রীচৈতন্ত চরিতামত' ৷ কবি 
যখন এই কাব্য রচনা! করেন তখন বয়স বেশী নয়। অথচ বয়সের তুলনায় 
অধিক মাত্রায় নিপুণতা! এই কাবারূপায়ণে তিনি প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
গ্রন্থ মধ্যস্ব তথ্য অনুসারে এই কাব্যের রচন। কাল ১৫৪২ খ্ীষ্টাবে । 

তার রচিত দ্বিতীয় গ্রস্থটির নাম 'চৈতন্তচন্ত্রোদঘি নাটক*। নাটকটি ১৫৭৬ 
্ষ্টাবের পূর্ববর্তী কোন সময়ে রচিত হয়েছিল। এই নাটকের বিষয়বস্ত হচ্ছে 
মহাপ্রতৃর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পরবর্তী ঘটনাসমূহ। এই গ্রন্থের নাটকীয় বিন্যাসে যথেষ্ট 
নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি কর্ণপুর রচিত তৃতীয় গ্রন্থটির নাম-_- 
“গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা” | চৈতন্যদেবের পার্ধদগণের সম্যক পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া 
হয়েছে। এটিরও রচন। কাল দ্বিতীয়টির অন্ুরূপ। 
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সংস্কতে চৈতন্যবিষয়ক "পরবর্তী বিখ্যাত রচনা__ব্ববপ দামোদরেব কডচা। কবি 
কর্ণপুর এবং কৃষ্দাস কবিরাজ মহাশয় তাদের গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ববপ দামোদরের 
উল্লেখ করেছন। তার ফলে তার গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রঘুনাথ 
দান চৈতন্যদ্দেব অবলম্বনে কিছু কবিত1 রচনা! করেন। এটি “গৌরাঙ্গ স্তব কন্প- 
বৃক্ষ নামে খ্যাত। পরবর্তা চৈতন্য জীবনীকারের] এই সব সংস্কৃত রচন। দ্বারা 
প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলেন। 

॥ বৈষ্ণব-জীবনী সাহিত্য 2 বাংল! ॥ 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্বের আবিঙাবের পর সমগ্র দেশে যে নতৃন ভক্তি ধর্মের অভ্যুদয় 
হয়েছিল তার উৎপত্তিস্থল ছিল বাংল! দেশ। ধর্ম ও তবু জিজ্ঞাসার সঙ্গে মহাপ্রভুর 
দৈব-দীবনের সাক্ষাৎ ম্পর্শে এক ধরণের আকুলতার হ্ষ্টি হয়েছিল। যার ফলে এব, 
শ্রেণীব পণ্ডিত-ভক্ত চৈতন্যদেবের জীবনকে সাহিত্যের মধ্যে ধরে রাখতে প্রয়াসী 
হয়েছিল। মহাপ্রহ্ুর জীবনের বাম্তবতার সঙ্গে মিশে ছিল তার অলৌকিক লীলা- 
মাধুরী-_য সাধারণ মান্থষের কাছে ব্যাখ্যার অতীত ছিল বলেই এই রহস্যময় রসাবেশ 

ও বিস্ময়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ভক্তগণ তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে গ্রহণ করেছিলেন, 
এবং তাঁর জীবনের কার্য্যাবলীর তদনুরূপ ব্যাখ্য। দিতে যত্ববান হয়েছিলেন। সেদিক 
থেকে দেখলে এইসব জীবনীগ্রস্থের মধ্যে অলৌকিকত্বের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প নয়। 
কিন্ত একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ-জীবন সপ্তাত বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গীও তারা অবলম্বন করেছিলেন 
যার ফলে এইসব জীবন-কাহিনী অনেকাংশেই উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস গ্রন্থ হয়ে উঠেছে । 
ধর্ম চেতন। আকীর্ণ দীর্ঘকালের বাংল! সাহিত্যে প্রত্যক্ষ মানব জীবন অবলম্বনে রচিত 
চৈতন্ত জীবনী সর্বপ্রথম'এক যুক্তিসিদ্ধ ইতিহাস চেতনা এবং যা মানবিক মূল্যবোধকে 
এক মগৌরব প্রতিষ্ঠ। দিয়েছে ৷ এই সাহিত্যের এটিই এঁতিহাসিক ফলশ্রুতি। অতএব 
সিন্ধান্ত কর! যায় ষে, পরবর্তাকালের বাংল। জীবনী সাহিত্যের জগতে পুবস্থরীত্বের 
গৌরব অবশ্যই ষোড়শ শতকে রচিত এইসব জীবনী সাহিত্য লাভ করেছে। 

সংস্কৃত ভাযায় রচিত জীবনীগ্রস্থের মধ্যে যেমন মুরারি গুপ্তের কডচা। বাংলা 
জীবনচরিতের মধ্যে তেমনি বৃন্দাবন দানের 'চৈতন্যভাগবত প্রথম বাংলা চৈতন্য 
জীবনী কাব্য । অতএব উক্ত গ্রন্থের বিষয় প্রথমে আলোচ্য । 

॥ রন্দাবন দাসের চৈত্ন্য ভাগবত । 
বৃন্দাবন দাসের চৈততন্তভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট “আদিকাব্য” নামে গৃহীত ও 

পঠিত। বুন্দাবনদাসের কাব্যের ঘে নামটি আমর! বর্তমানে পাই আদিতে নাকি'সে 
নামের পরিবর্তে “চৈতন্য মঙ্গল রাখা হয়েছিল । এ বিষয়ে প্রবাদ এই যে, লোচনদাস 
একই নামের চৈতন্ত জীবন চরিত রচন! করলে নাম সাদৃশ্থে কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনায় 
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৩০ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

বৃন্দাবন জননী নারায়ণীর আদেশে বৃন্দাবন দাস তার গ্রন্থের নাম পরিবর্তন ককে 
চৈতন্য ভাগবত রাখেন। কিন্ত “প্রেমবিলাস' গ্রন্থে এর অন্ত কারণ বিবৃত হয়েছে। 

সেই কারণটি এই-_ 
“চৈতন্য ভাগবতেব নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। 
বৃদ্দাবনের মহাস্তেরা! ভাগবত আখ্যা দিল ॥” 

এই কাবণটিকে অনেক সমালোচক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। 

বৃন্দাবন দাসেব আবির্ভাব কাল বিষয়ে বিশেষ নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই। 
তবে, একথা ঠিক যে, তিনি হিলেন নারায়ণীর যৌবন বযসের সন্তান । কাল- 
বিচারের ফলে জান। যায় তিনি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব বা] তারই কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তাঁর পক্ষে চৈতন্ঠদেবকে প্রত্যক্ষ করা সন্ভব হয়নি । তবে নিত্যানন্দ 
মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং তারই আদেশে তিনি এই জীবনী- 
কাব) প্রণয়ণ করেন। তাছাডা তথ্যের জন্য তিনি নিত্যানন্দ প্রতৃব কথিত কাহিনীর 
উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করেছিলেন। 

চৈতন্যভাগবতের মোট তিনটি অংশ আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্তাথণ্ড। প্রথম 
অংশে বুন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গয়াগমন পর্য্যস্ত ঘটনাব বিবরণ, দ্বিতীয় 

ংশে সন্্যাস গ্রহণ এবং শেষ অংশে নীলাচলের জীবনের আংশিক বিবরণ সম্গিবেশ 
কর! হয়েছে। অতখব গ্রন্থটিতে সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা পাই না এবং এই ক্রটি 
ংশোধিত হয়েছিল কষ্দ্ান কবিরাজের “ঠৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থে। সেদিক থেকে 

দ্বিতীয় গ্রস্থটি প্রথমটির পরিপূরক বল! যেতে পারে। 
বৃন্দাবন দাস শ্রীমস্তাগবতের আদর্শে তব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে চৈতন্যের 

জীবন চিত্রণে শ্রীকুষেব লীলামযতাব ধর্ম-সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায় | এই সাদৃশ্ঠ রূপায়ণে 
প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকাধ প্রায়খঃই গ্রন্থকারকে ভাগবত থেকে উদ্ধতি ব্যবহার করতে 
দেখা যায়। তবে নিত্যানন্দ প্রভূ নিকট যে সব তথ্য তিনি আহরণ করেছিলেন 
তার মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব উজ্জ্বলতা! থাকায়, সে সবের বর্ণনা যথার্থই বাস্তবান্থুগ 
এবং জীবস্ত হযে উঠেছে । অন্যত্র তিনি কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । 

সেজন্ত অবস্থ একথা এলা সঙ্গত হবে না যে, তার ফলে মহাগ্রস্থের মৌলিক ধর্ম ও 
'বৈশিষ্টা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ হযেছিল। কারণ বৃন্দাবন দাস নিভে ছিলেন পর্ডিত, সাধক ও 
ভক্ত এবং যুগধর্ষেব প্রভাবও ছিল তার উপর। তাছাভ৷ পরবর্তা জীবনীকারদের 
উপর মুরাবিগুপ্ত প্রমুখ কবিগণের প্রভাবের কথাত পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে। 
অনিবার্য কালপ্রভাবের ফলে মধাযুগীয় আলৌকিকতার অনেক ছাপ এ গ্রন্থের দেহে 
অনেকাংশেই বিদ্কমান। কিন্তু, অলৌকিকতার এই সম্পর্কটুকু বাতীত গ্রন্থের 
অধিকাংশ স্থলেই চৈতন্ত জীবনের বিবিধ ঘটন। তিমি এতিহাসিকস্থুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে 
বর্ণনা করেছেন। দে সকলস্থান মানবীয় আবেদনের স্পর্শে পরিস্ফৃটিত। হান্ত, 
মধুর ও করুণ রসের বর্ণনায় গ্রস্থকার যথার্থই নিপুণতার সাক্ষ রেখেছেন। অধিকাংশ 
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স্বলের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত কর! অসঙ্গত নয় যে, বুন্দাবন দাসের 
চৈতন্য-ভাগবত ষোড়শ শতকের বাংল দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সা'স্কৃতিক ও 

আধাত্বিক জীবন চেতনার এক আন্তরিক ও তথ্যনিষ্ট কাব্যরূপ। এই দিক থেকে 
দেখলে গ্রন্থকার ও গ্রস্থটিকে এঁতিহাসিক ংরুত্বপূর্ণ বলা যায়। 

ভক্তিরসই এই কাব্যের মূল রস। কবির পক্ষে এই ভাবের অবতারণাই ছিল 
স্বাভাবিক। কাব্যটি পয়ার ছন্দে রচিত এবং পয়ার হওয়1 সত্বেও ভাবের প্রবাহমানত' 
অশশ্ই লক্ষণীয়। নান! দিক থেকেই এটি একটি অসাধারণ গ্রন্থ হিসাবে স্মরণীয় । 

॥ কৃষ্দীস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামুত 

বাংল! ভাষায় রচিত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্চদাম কবিরাজের “চৈত্ন্ত- 
চরিতামৃত' বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য ভাগবত্বের মতই' সমমধ্যার্দাসম্পন্ন। বদ্ততঃ এই 

ছুই মহাগ্রন্থ দুরূহ, জটিল বৈষ্ণব দর্শনের তত্বসত্যকে জীবনে প্রয়োগযূলক, অনুসরণীয় 
সত্যে পরিণত করে তার মহিমাকে শতগুণ উজ্জল করে সমগ্র জাতির সম্মুখে 
উপস্থাপিত করে এক মহাকীত্তি হ্বাপন করেছে। এহ ছুই গ্রন্থের দার্শনিক তত্বগণ 
পটভূমি ব্যতীত সাধক জীবনের মর্ষের রসময় পরিবেশন? গন্যও এতাব্দীণ পর শঙাব্ী 

ধরে বৈষ্ণব সমাজে বেদ? এর মত গ্রামান্ত বলে স্বীকৃতি ও গৌরব লাভ করেছে। 

কবি কুষ্পাস কবিরাজের জন্মকাল ও জন্মস্থান এবং কাব্যের রচনাকাল সম্পকে 

খ্যাতকীতি পণ্ডিতগণের মধো মতভেদ আছে। বিতর্কের বিষয়গুলে৷ এখানে সংক্ষেপে 
বিবৃত হল £-_ 

(ক) কৃষ্ণদাসের নিগপ্রদত্ত বিববণ অনুসারে, কবির জন্মভূমি নৈহাটির নিকটবতী 

ঝামটপুর গ্রাম। তিন নিত্যানন্দ মহাপ্রতুর স্বপ্না্েশ লাভ করে শ্রীবৃন্দানে যান 
এবং সেখানে রূপ গোন্বামী ও সনাতন গোম্বামীর কপ! লাভ করেন এব" রথুনাথ দাস 
গোস্বামীকে গুরুর পদে বরণ করেন। 

(খ) ডঃ দীনেশ মেনের মতান্থুপারে কবির জন্মসাল ১৫১৭ শ্রীষ্টাব্ব এবং জন্মভূমি 
হিসাবে তিনি বর্ধমানের ঝামটপুরকেই গ্রহণ করেছেন। তার পিতার নাম ছিল 

ভগীরথ, মাতার নমে স্থনন্দা এবং ভ্রাতার নাম ছিল শ্যামদাম। 
(গ) ডঃ বিমানবিহারী মজুরের মতান্থসারে আমরা জানতে পারি যে 

কবির জন্মভূমি ছিল নৈহাটির অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রাম, বর্ধমান নয়। কবির 
জন্মসাল হিসাবে ১৫২৭ থ্রীষ্টাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে। 

(ঘ) কাব্যের রচনাকাল বিষয়েও বিতর্কের সৃঠি হয়েছে । তার মধ্যে প্রবেশ 
না করে আমি ডঃ স্থকুমার সেনের মতটি উদ্ধার করছি । তিনি বলেছেন--“মোটামুটি 
এই কথা বলিতে পার! যায় ষে, খ্রীষ্ী় যোড়শ শতাবীর লাতের আটের কোঠায় 
বইখানি রচিত হইয়াছিল ।” 
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৩২ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

অতঃপর চৈতন্কচরিতামৃত গ্রন্থের কাব্যযৃল্য এবং অন্তান্য লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এখানে 
ক্ষেপে স্ুত্রাহ্সারে বর্ণনা কর] হ"লস্ 

(ক) চৈতন্য ভাগবতের মত এটিও মহাগ্রন্থ এবং বৈষ্ণবদর্শনের আকরপ্রস্থ 

হিসাবে পৃজিত। দার্শনিক জিজ্ঞাসার এক নিপুণ কাব্য-রসময় মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ এই 
গ্রন্থে করা হয়েছে । তাই এটি একাধারে দার্শনিক গ্রন্থ ও কাব্য। 

(খ) পূর্ববর্তী গ্রন্থেব মত এটি তিন ভাগে বিন্যন্ত--আদিলীলা, মধ্যলীল ও 
অন্ত্যলীলা। প্রথম অংশে আছে জন্ম, বাল্য ও কৈশোবেব বৃত্তাস্ত। ছিতীয় অংশে 
সংক্ষেপে সন্্যাস গ্রহণের বিবরণ, শাস্তিপুর আগমন এবং অছৈত মহাপ্রভুর বিষয় 
বণিত হয়েছে । নীলাচল বৃত্তান্ত বিস্তুতভাবে এই মহাগ্রস্থের শেষ ভাগে বিবৃত 
হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এটিই গ্রস্থেব শেষ অংশ। পরিকল্পন। অন্ুসাবে মহাপ্রভুর 

জীবনের শেষ পর্যায়ের কাহিনী যথাসম্ভব তথ্যপৃণ ও ভাবময় করে তোলার প্রচেষ্টা 
চোখে পডে। শ্রীবাধাব ভাবছ্যুতি সম্বলিত দিব্যোন্সাদ শ্রীকষ্ণচৈতন্যের মাধুর্্যময় 
বপের অতুলনীয় মহিমাময় প্রকাশ এই অংশকে মবাধিক গৌরবমগ্ডিত করেছে। 

(গ) কৃষ্দাম কবিরাজ অতুলনীয় পাত্তিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 
তার গ্রষ্থে বিবিধ শাস্গ্রস্থ থেকে বিশেষতঃ সংখ্যাতীত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বহু 
ংখ্যক উদ্ধতি প্রস্ৃত সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহ্থত হয়েছে। এবিষয়ে তার অজিত 

জ্ঞানের গ্রয়োগ- নিপুণতা৷ গ্রায় এক দুল শ্তরে উন্নীত হয়েছে। প্রেমনর্স ও 
আরাধ্য-আরাধনের সম্বন্ধ বিষয়ে তার ব্যাখ্যা পববর্তী কালের বৈষ্ণব সমাজ আদর্শ 
স্থানীয় বলে মনে করেছেন। 

(ঘ) চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কিছুকাল পূর্বেই মহাপ্রভুর বিষয়ে অবতারবাদ 
প্রচাব হযেছিল এবং তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজ এই সত্যকে প্রামান্য মত্য বলে 
্রধ। জানিয়েছিলেন । রুষ্ণভক্তির স্ববপ যেমন তাব আলোচনার বিষয়বস্ত, তাই এই 
গ্রন্থে উহাই প্রধান আলোচ্য বলে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব লাভ করেছে । চৈতগ্ঘপ্দেব যে 
একাধারে শ্রীবাঁধ! ও শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ উভয় সত্বার সম্মিলিত বিগ্রহ এবং শ্রীরাধার প্রেমের 
গভীবতা কতখানি এবং তাব রহস্যময় আধ্যাত্মিক স্ববপই বা কি তা আম্বাদনের 
জন্যই যে তিনি ধবাধাম়ে অবতীর্ণ হয়ে তাধ ভক্তিব পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শন করেছিলেন 
--এই সত্য প্রতিপন্ন করাই ছিল কবিরাজ গোম্বামীর প্রধান অভিপ্রেত এবং 
তিনি সেই উদ্দেশে যে এতিহাসিক ভাবে সাধন করেছিলেন তা এতিহাসিক 
ভাবেই সত্য | 

(উ) বৈষ্ণব সমাজ চৈতত্চরিতাধৃতকে দ্বিতীয় ভাগবত বলে গণ্য করতেন এবং 
এই গ্রন্থে প্রতি তাদের শ্রন্ধা এত গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, শ্রীমন্ভাগবতের টাক|- 
কাব বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে সংন্বত ভাষায় এই মহাগ্রন্থের 
একটি টীকা! রচনা করেন। পরিশেষে একজন সমালোচকের মন্তব্য এখানে 
উদ্ধ'ত হুল--“বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বৃন্দাবন দাসের ঠৈতন্তভাগবত যদি ভাগবত 



যু 
হয়, কৃষ্দাম কবিরাজের চৈতন্তচরিতামূত তাহলে গৌভীয় বৈষ্ণবতার মহাবেদ। 
অথচ, মৌলিক বৈষ্ণব স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও বাংল। ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে 
এই মহাগ্রন্থ বাঙালীর এঁতিহামিক দার্শনিক চেতমার এক অতীব সার্থক 
প্রকাশ ।” 

বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৩ 

॥ জয়ানন্দের চেতন্যমঙ্গল ॥ 

কালের নিরিখে জয়ানন্দ এবং লোচনদাস মমসাময়িক | তথাপি কার গ্রন্থ ষে 
পূর্বে রচিত হয়েছিল ত1 বল! কঠিন। কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় 
বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রাম তার ক্গন্স্থান; তার পিতার নাম ছিল স্ুবুদ্ধি 
মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী দেবী। এই পরিবারটি নাকি শ্বয়ং চৈতগ্যদেবের 
রুপাদৃষ্টি লাভ করেছিল। 

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতান্ুারে চৈতন্যমঙ্গল কাব্যটি ১৫৬০ খ্রীষ্টান 

ব] তারই কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। এই কাব্য মোট নয় খণ্ডে বিভক্ত এবং 
এটিতে বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ থেকে অন্্মান করা কঠিন নয় যে এটি গীত হবার 
উদ্দেষ্ত্ে রচিত হয়েছিল। এইকাব্য রচনার পশ্চাতে গদাধর পণ্ডিত এবং নিত্যনন্দপুত্র 
বীরভত্র প্রভৃতির প্রেরণ। ছিল। 

সম্পূর্ণ অভিনব একটি তথ্যের জন্য এইকাব্য একদা সাধারণ মাস্থষের মধ্যে প্রতৃত 

গংস্থকোর সঞ্চার করেছিল। বলা বাহুল্য তথ্যটি চৈতন্যর্দব বিষয়ক এবং তার 

প্রয়াণ সম্পর্কে একটি অভিনব তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন । সেকালে প্রচলিত 
অন্য ফোন প্রামাণ্য চৈতন্ত-জীবনীগ্রন্থে তার তিরোভাব সম্পর্কে অনুরূপ কোন কারণ 

দেখান হয়নি । বাত্তববিচাবে জয়ানন্দের প্রদশিত কারণটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য, 

প্রাসঙ্গিক পংক্তি কয়টি এখানে উদ্ধত হল £-- 
“«আধাঢ বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে। 
ইটল বাজিল বাস পাএ আচদ্বিতে | 
চরণ বেদনা বড় যণ্ীর দিবসে । 
সেই লক্ষ্য টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্রিকে কহিল সর্বকথ| | 
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথ! || 

জয়ানন্দের কাব্য ভাবাবেগ বজিত হলেও অনেক দ্দিক থেকে তথ্য বিরুতির প্রমাণ 

পাওয়া যায়। তাছাড়। সাধারণ মানষের মধ্যে কাব্যখানি প্রচার লাভ করলেও 

খ্যাতনামা! বৈষবগণের আম্গুকৃল্য এটি লাভ করতে পারেনি । 

বাংলা (বিষয় )- ৩ 
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৩৪ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

॥ লোচনদাসের চেতনামঙগল ॥ 

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের মত লোচনদাসের কাব্যও সম্ভবতঃ গীত হবার জগ্ট 
রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থেও বিভিন্ন স্থর নির্দেশ আছে। কবি পরিচয় থেকে 

জানা যায় ষে তিনি বর্ধমান জেলায় কোগ্রাম নিবাসী কমলাকর দাঁসের পুত্র ছিলেন। 
শ্রীথণ্ডে নরহরি সরকার ছিলেন তীর দীক্ষাপ্তরু। 

নিঃসন্দেহে লোচনদাসের গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের পরবর্তীকালে 
রচিত হয়েছিল। কারণ লোচদাসের গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ভাগবতের উল্লেখ 
আছে। সম্ভবতঃ ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বব্তাঁ সময়ে তাঁর কাব্যটি রচিত হয়েছিল। 
কবির আত্মন্বীরতি থেকে জান! যায় যে, তিনি মুরারি গুপ্ঠের কড়চার দ্বাবা প্রভৃত 
পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 

লোচনদাসের এই কাব্যের মধ্যে অলৌকিকতা ও কর্পনাপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ 
করেছে। সেজন্য এটিকে প্রামাণ্য চৈতন্তজীবনী বলে অভিহিত কর! যায় না। 
বৃন্দাবনদাসের যে এতিহীসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে দার্শনিক 
জিজ্ঞাসা ও তত্বান্থসন্ধানের প্রবণতা! ও গভীরতা ছিল তা আমর লোচনদাসের মধ্যে 

পাই না। তবে একটি বিশেষ কারণে কাব্যখানি আকর্ষণীয়। কবি হিসাবে 
লোচনদাসের সৌন্দর্য ও রসদৃষ্টি ছিল এবং তার পরিচয় এতে পরিস্ফুট হওয়ায় 
কাব্যরসিকের কাছে এটির সমাদর প্রত্যাখিত। 

॥ গোবিন্দদাসের কড়চা ॥ 
“গোবিন্দদদাসের কডচা” ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শাস্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশ 

করেন। সর্বপ্রাচীন বাংল। চৈতন্ত-চরিত সাহিত্য বলে দাবী করা হলেও বৈষব 
সমাজে তা স্বীকৃত হয় নি। পরিচয় দান স্তরে কবি বলেছেন তিনি ছিলেন 
বর্ধমান নিবাপী শ্তামদাস কর্ষকারের পুত্র। গৃহজীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি গৃহত্যাগ 
করেন এবং নবন্বীপে মহাপ্রভুর কপালাভ করেন এবং পরে তিনি মহাগ্রতৃর সঙ্গে 
মীলাচলে আসেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যে যান। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগলে গোবিন্দ 
কর্মকারের উল্লেখ আছে। ডঃ দীনেশ সেন দিনলিপির আকারে লিখিত মহাপ্রভুর 
দাক্ষিণাত্যভ্রমণ কাহিনী হিসাবে গ্রন্থটির প্রশংসা! করেছিলেন । 

॥ বৈষ্ণব পদাবলী ও বাংল! সাহিত্য ঃ 
প্রভাব ও বৈশিগ্যগত আলোচন! | 

কেবলমাত্র বাংলা বা! ভারতীয় সাহিত্যেই নয়_- সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই বৈষ্ণব 
কবিতা সার্থক গীতিকবিতা হিসাবে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 
প্রকাশভঙ্গীর অনুপম সৌনদ্ধে, ভাবের গভীরতায়, আধ্যাত্মিক ভাবনার রসগাঢ় 



বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৫ 

আলোকময় গ্রকাশে, মানবিক দৃষ্টিতঙ্গীর রূপায়ণে, জাগতিক ও অতিঙ্তাগতিক 

অনুভবের পারম্পরিক সেতুবদ্ধনে এগুলি অতুলনীয়। গীতিকবিত! যদি ভাঁবুক 

ও মরমী শিল্পীর হ্ায়োৎসারী হয় তবে বৈষ্ণবকবিতা সম্পূর্ণতা ও সার্থকতার 

গৌরবে সমূজ্জল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই সাধক ছিলেন বলেই তে ' 

ভক্জনলন্ধ এখর্ষের বাণীরূপই হল এ সমস্ত কবিত|। এবং সে কারণেই এগুলিকে 

গ্ীতিকবিতা! বলতে কোন বাধা নেই। বৈষ্ণব পদাবলী সাধক ভক্তজন রচিত বলেই 

এর আর এক নাম মহাজন পদাবলী। ভক্তির অন্তর্লান স্থুরটি বা্ি-অন্ুভবের 

মাধূর্যমণ্তিত হয়ে বৈষ্ণব গীতিকবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সর্বোপরি 

ডক্তহদয়ের আকুলতার সঙ্গে বৈষ্বোচিত দীনতা এবং অগ্রাপ্তির বেদনাজনিত 

হাহাকার মিশে গিয়ে বৈষ্ণব কবিতাকে করুণ বিষাদাচ্ছন্ন মাধুর্য দান করেছে। 

বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ধারাটি স্থপ্রাচীন। জয়দেব, 

বিষ্ভাপতি ও চত্তরীদাস থেকে শুরু করে একালের মধুছুদন, রবীন্ত্রনাথ পরযস্ত 

কমবেশী আটশত বৎসর ধরে অগ্রতিহৃত গতিতে এই ভক্তিরসধার। প্রবাহিত হয়ে 

চলেছে । এই ধারার মধ্যে আবার চরম প্রকাশের কাল হচ্ছে চৈতন্যযুগ এবং 

তার অব্যবহিত পরবর্তী কাল। চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ও গৌরচন্্রিক। মহাগ্রতুর 

&ঁতিহািক আবির্ভাবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। চৈতন্ত-পরবরতী 

সাহিত্যের চারিত্রধর্মে গুরুতর পরিবর্তন সাধন এর পরোক্ষ গ্রভাব সঞ্জাত। বৈষ্ণব- 

দর্শন ভাবন। জাতির মর্মমূলকে আশ্রয় করে না থাকলে দীর্ঘ হীজার বছরের জাতীয় 

ইতিহাস কখনও এমন করে গড়ে উঠতে পারত না। 

একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব পদ্াবলীর মধ্যে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ধণ 

বরবে। বাংল। সাহিত্যের অন্য শাখার স্চনাকালের দুর্বলতা এবং ক্রমঃ অভিব্যক্তির 

গুলি খুব স্বাভাবিকতার সঙ্গেই চিছনিত। কিন্তু বৈজ্ঞব পদাবলী তার জন্ম 

থেকেই যৌবন-পূর্ণতা দীপ্ত। ভাবের অখণ্ডতা-ও উৎস-বিশ্তদ্ধিই এর কারণ। 

কেবলমাত্র ভাগবত-প্রেমই যদি এর একমাত্র উপকরণ হ'ত--তবে, বৌধ করি, 

এ জাতীয় পূর্ণতী। অর্জন করতে পারত না। কারণ, সৎ-সাহিত্য কর্মের উৎস মানব মন 

ফা তার জাগতিক অভিজ্ঞতা-পুষ্ট। এবং সেই অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধি ও সৌদার্যভাবনার 

হথষম সশ্মিলনের ফলেই সাহিত্য-শিল্পের উদ্তব। বৈষ্ণব সাহিত্য তাই একাধারে 

জীবন-ভাবনা ও ঈশ্বর-ভাবনার সুন্দর সংমিশ্রণ--আকাশ ও পৃথিবীর মহামিলনজাত 

পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। দেবতা এখানে প্রিয-তে রূপান্তরিত এবং প্রিয়জনেই দেব 

মহিমার আরোপে মহত্তর সতায় উন্নীত। শুধুই ভগবৎ-ভাবনার রসরূপ নয় বলেই 

বৈধব কবির প্রতি কবিওরুর জিজ্ঞাসা উচ্চারিত--বৈষব কবির অধবিষ্ট কি কেবলই 

ঈশবরপ্রেম? বৈষব রস-্তব গড়ে উঠেছে শাস্ত, দান, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাচটি 

রসের সমাহারে। স্পষ্টতই এগুলি গ্রীতিপূর্ণ মানব সম্পর্কেরই আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। 
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৩৬ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ভগবান শ্রীকুষ্ণ কখন সস্তানরূপে, কখনও সখারূপে আবার কখনও বা প্রেমাম্পদ রূপে 
কল্পিত ও বপায়িত। মানব জীবনে প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কটি যেমন মধুরতম - 
বৈষ্ণব রতত্বের জগতে তেমনি মধুররমই চরম ও পরম উদ্দিষ্। এই মধুর ভাব 
আবার দ্বিবিধ--স্বকীয় ও পরকীয়া] যার মধ্যে পরকীয়াই অধিকতর উৎকর্ষমর্ডিত। 
পরকীয়া সাধনাই তাই বৈষ্ঞবীয় প্রেমতত্বের সারম্বরূপ- যেখানে ঈশ্বর কৃষ্ণস্বরপ 
এবং জগৎ ও জীবের একমাজ্র প্রেমময় আশ্রয়ভূমি। সংসারের নানা সংস্কারময় 
জীবনের বন্ধনগত সত্যকে অস্বীকার করে মেখানে পরমতর সত্যলাভের সর্বগ্রাসী 
ব্যাকুলতা মর্মম্পর্শা ভাষাক্ন গ্রকাশিত। 

বৈষ্ণব পদদাবলীর ভাষ। একদিক থেকে বিচিন্র। বাংলা ভাষা যখন ক্রমবিবর্তনেব 
ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক বিশিষ্ট রূপলাভ করছিল--তখনই বৈষ্ণব পদাবলীর 
উদ্ভব ও ক্রমপ্রসার। অবহটঠ ও মৈথিলীর সঙ্গে তার সাদৃষ্ঠ স্বগ্রচুর। ব্রজবুনি 
এবং বাংল! যদিও পদাবলীর প্রধান মাধ্যম তথাপি সেই বাংল! গ্রাচীন এবং আধুনিক 
পাঠকের নিকট সহজবোধ্য নয়। ভাবগ্রকাশে পারজমতা এবং ধ্বনিজাত স্থুমিষ্টতা 
সপ্্রিতে এই ভাষা অতুগনীয়। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতকে বাদ দিলে এখনও 
গর্যস্ত বৈষ্ণব পদাবলী সমগ্র ভারতে গ্রহণযোগ্য প্রধানতঃ এর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর 

পদাবলী নাহিত্যে চৈতন্ত-প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহা্রভু 
সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং এই প্রেমধর্ষের সম্পদকে সর্বসাধারণের মধ্যে 
বিতরণ করেছিলেন। তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিগ্রভাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাঞ্ত 
হয়েছিল। কৃষ্ণ ও রাধাপ্রেমের জটিল তত্ব তিনিই তাঁহার সহজ জীবনচর্যা ও 
ভাবমাধন! এবং কীর্তনের মাধামে ব্যক্ত করেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি 
এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। চৈতন্থাপূর্ব যুগে জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাস কাব্য 
ও পদ্দ রচন! করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তাদের রচন৷ মহাগ্রত্ুর 
আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের উপায়ন্বরূপ ছিল। এঁতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, 
টচৈতন্তদ্দেবের আবির্ভাবের ফলে সমগ্র জাতির জীবনখাতে যে ভাবের জোয়ার এসেছিল 
তার ফলে বিপুল আয়তন চৈতন্ত জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য গড়ে ওঠে। 
সন্দেহ নেই যে, এই মাহিত্যের উপর পূর্বস্থরীদের কিছু গরভাব অবশ্তই ছিল। তবে 
মূল প্রেরণাতে ছিলেন চৈতন্তদেব। বিশেষতঃ বৈষব পদাবলীর দেহ সামগ্রীকভাবে 
বিপুল আয়তনে রূপাত্তরিত হজ এবং অসংখ্য কবি তাদের প্রচেষ্টাকে এই পথে 
নিয়োজিত করল্েন। তার ফলে বিচিন্তধর্মী সংখ্যাতীত পদাবলীই যে শুধু রচিত 
হ'ল তাই নয়-পদাবর্লা সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটি নৃতন ধারাও রচিত হ'ল - সেটি 
হুচ্ছে গৌরাল্গবিষয়ক বিপুল সংখ্যক পদ; যার প্রচলিত নাম গৌরচন্ত্রিকা। এবং 
বিষয়টির গতি কেবলমাত্র মাহিত্যের মধ্যে লীমায়িত না থেকে মঙ্গীতের মধ্যে তা 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৭ 

প্রসারিত হ'ল। এই বিশিষ্টধর্মী পদাবলী সাহিত্য সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের 
ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটি নৃতন অধ্যায় সংযোজন করল -য নিয়ে বাংল। দেশ চিরকালই 
গর্ব অনুভব করতে পারে। বাংল! সাহিত্যের কাছে ভারতীয় সাহিত্যের এই খণ 

চিরদিনই অবশ্ঠ ত্বীকার্য। মহাপ্রভু বিষয়ক একটি বৃহদায়তন সঙ্কলনের নাম 
'্ীশ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী” এবং সঙ্কলকের নাম জগছ্ন্ধু ভদ্র। গ্রন্থটি এখন ছুস্পাপ্য । 
চৈতন্ত-পরবর্তীযুগে বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দাস, বলরাম দাস 
প্রভৃতি ভাবের গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তায় অপর সকলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের স্বপ্প পরবর্তীকালে ধার। বৈষ্ণব কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন 
এবং খ্যাতির অধিকারী হুন--তাদের প্রায় সকলেই চৈতন্যদেবের পার্ধদ বা তাদের 
শিশ্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচনায় ধার] দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন- তাদের 
মধ্যে নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাস্থর্দেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, 
বসস্ত রায়, পরমানন্দ গুপ্ত প্রভৃতির নাম অবশ্যই উল্লেখষোগ্য । এই কবিদলের মাঝে 
নরহরি সরকারই ছিলেন শীর্ষস্থানীয় । পঞ্চশশতকের মধ্যভাগ থেকেই উত্তর রাঢ়ের 
শ্রণ্ড বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মহাপ্রভূর সমমাময়িক 
কালে স্থগ্রসিদ্ধ পদ্কর্তা নরহরি সরকার এখানেই আবিভূত হন। কথিত আছে, 
ইনিই গোৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ্রচনার প্রথম প্রবর্তক। তাঁর রচিত একটি পদে 
তার প্রমাণও পাওয়া যায়। এখানে নরহরি সরকারের ছুটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ 
উদ্ধত হ'ল £ 

(ক) “গৌরসুন্দর মোর। 
কি লাগি একলে বসিয়! বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর ॥ 

হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদগদ মৃদু কহে। 
সকলি অকান্দ করে মনসিজ এত কি পরাণে মহে ॥” 

(খ) “গৌরাঙ্গ ঠেকিল৷ পাকে। 
ভাবের আবেশে রাধ। রাধা বলি ডাকে ॥ 
স্থুরধুনী দেখি পু যমুনার ভনে। 
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে || 
পূরব আবেশেতে ব্রিভঙ্গ হেয়! রহে। 
পীতবসন আর সে মুরলী চাছে।” 

টচৈতন্যোত্তর যুগের কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই প্রধানস্থানীয় | 
জ্ঞানদাস-রচিত পদ্দাবলীর মাধ্যম বাংল! ও ব্রজবুলি এবং কখনও ব! উভয়ের মিশ্রণ । 
তুলনামূলকভাবে ব্রজবুলি অপেক্ষ1 বাংলায় রচিত পদগুলিতে জ্ঞানদা তার ভাবগত 
সমৃদ্বিকে অধিকতর নিপুণতায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় সকল 
মমালোচকই জ্ঞানদাসের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করেছেন। এই তুলন। সঙ্গত বলেই 
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৩৮ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

মনে হয়। কারণ, প্রকাশগত সারল্য এবং ভাবগভীরতা ও তম্ময়তায় জ্ঞানদাম 

চণ্ীদ্দাসের অন্ুরূপ শক্তিময়তার প্রমাণ রেখেছেন। চণ্রীদাসেব সহজিয়া চিত্ত 
যেন আরবার বিপুল ব্যাকুলতায় আত্মগ্রকাশ কবেছে। তার পদ্দাবলীতে অলঙ্কত 
সৌন্দ্যও যেমন আছে, তারই পাশে তেমনি বয়েছে সংহত হৃক্ম অন্ভুভূতি। 
একজন সার্থক গীতিকবির মত তিনি যেন 1বষয়কে আত্মগত অনুভবের বস্ত কবে 
তুলেছেন এবং সাধক কবিব মম প্রেম-ব্যাকুল বাধার দ্বিতীয় হয়ে রূপাস্তবিত 
হয়েছে। তাই জ্ঞানদাস ৰপ ও বপাসক্তির কবি নন-_তিনি শেষ পর্যস্ত এক 
মহাভাবের আবাসভূমি অতীন্দ্রিয় লোৌকে যাত্রা করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় 
চণ্তীদদাসের মত এক সর্বব্যাগী বোনার সুর । জ্ঞানদদাসের উপজীব্য প্রেম যেন 
“চিত্রা'র রবীন্দ্রনাথের এক সংহত সৌন্র্ষ-প্রেম-চেতনা- যার পাদমূলে তাব 
সাধকচিত্বকে অর্ধস্বরূপ অর্পণ করেছেন। “এ কবির ভাবের জ্যোতি অনির্বচনীয়তাব 
মেঘলোক অতিক্রম কবে এক মহাকাশের দিকে ক্রমপ্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। 
দুটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপিত হ'ল-_ 

(ক) “ওহে নাথ কি দিব তোমারে। 

কি দিব কি দিব মনে কবি আমি ॥ 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥” 

(খ) “রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর || 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়। মোব কান্দে। 
পরাগ গীরিতি লাগি থির নাছি বান্ধে॥|” 

টৈতন্তোত্বব যুগে বিষ্তাপতি ও চণ্ীদাসের সমকক্ষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 
গোবিন্দদাস কবিরাজ | যুগ্মভাবে জ্ঞানদাসের সঙ্গে সমপর্যায় গোবিন্দদাসের নামটি 
উচ্চারিত হয়। ভাবধর্ম ও রূপায়ণ-ধর্ষে গোবিন্দ্দাস বিদ্যাপতির অন্থুগামী। তাই, 
বোধ করি, ইনি চৈতন্য পরবর্তা বাংল। দেশে দ্বিতীয় বিদ্ভাপতি নামে খ্যাত। এব 
পিতার নাম ছিল চিরঞ্জীব সেন। এ'র মাতামহ ছিলেন বর্ধমানের শ্রিথণ্ড নিবাসী 
সেযুগের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও কবি দামোদর সেন। গোবিদ্দদাস ছিলেন মংস্কৃতজঞ। 

এব রচিত অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে। কিছু পদ অবশ্ সংস্কৃত রচিত। 
গোবিন্দ্দাসকে অভিসারের কবি বলা হয়। সম্ভবতঃ অভিধাটি অতিশয়োি 

নয়। কারণ, কবি দিবাভিসার, গ্রীম্মাভিসার, জ্যোতঘ্বাভিসার প্রভৃতি বৈচিত্রময় 
অভিসারের পদের রচয়িতা। গভীর প্রতিকূলতার ছুঃখ, মিলনোৎকঠা, বিরহ- 
তীত্রতার দহন এবং সাধনার তন্ময়তা গ্রভৃতি কবির অভিসারের পদগুলির ভাব- 
দেহকে গঠন করেছে। তার একটি প্রসিদ্ধ অন্ডিমারের পদের অংশবিশেষ এখানে 

উদ্ধৃত হ'ল 
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“কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল 
মণ্ীর চীরহি ঝাঁপি। 

গাগরি বারি ঢায়ি করি গীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 
মাধব তুয়। অভিসারক লাগি। 

বিদ্ভাপতির পদে আমর! পাই যৌবন-রূপ মাধুর্য ও আনন্দ উচ্ছলতা, চণ্তীদাসে 
পাই প্রেমের গভীর বেদন। ও চিরস্তন বিরহোতৎকগা, আর গোবিন্দদাসে দেখি প্রেমের 
তীত্রতা। এবং আদর্শ ত্যাগ স্বীকার। রাধার আভ্যন্তরীন সভার আঁবিষ্ষারে তার 
উপর যেমন বিদ্ভাপতির প্রভাব, তেমনি চণ্তীদাসের প্রভাবও অবশ্থ স্বীকার্ধ। কারণ, 
বিচ্ছেদের সুরট যেখানে মিলনের মধ্যেও প্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে আমর! 
চণ্ডীদীসকেই আবার নতুন রূপে উপলব্ধি করি। 

সমগ্র বাংল! সাহিত্যের উপর বৈষ্ণব পদাবলীর অস্তররহম্যের সুদূর-প্রসারী 
প্রভাবের কথ! পূর্বেই বল! হয়েছে । লবশেষে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্যায়ণ সম্পর্কে 
বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্ভির উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটি শেষ করছি--“অন্য সকল গ্রকারের 
সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া এই জাতিচরিত্রান্কারী গীতিকাব্য মাত আটশত বৎসর 
প্যাস্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাডাইয়াছে।” 

॥ চৈতন্য-পুর্ব ও চৈতন্যোত্তর বাংল! সাহিত্য £ 
চৈতন্য-প্রভাৰ সমীক্ষা | 

বাংলা! বৈষব পদাবলী মাহিতোর আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! চৈতন্য প্রভাব 
সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এবং এর প্রভাবগত বৈশিষ্ট্য আমাদের আলোচনার 

অস্ততূক্ি হয়েছে। কিন্তু, কেবলমাত্র বৈষব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের অন্ত 
শাখাতেও এই মহাপুরুষের সামগ্রীক প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অধিকন্তু, বাংলার 
সমাজ ও ধর্ম-জীবনও বহুল পরিমাণে পরিবতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তার মহা 
আবির্ভাবকে গুরুত্বপূর্ণ এতিহামিক ঘটনা বলে বিবেচনা করলে পরবর্তী কয়েক 
শতক পর্যস্ত তার প্রভাব কার্ধকরীরূপে বর্তমান ছিল বল! যায়। সাহিত্য যখন 
বাস্তর জীবনেরই গ্রতিরূপ, তখন মহাপ্রভুর অ।বি ভাবের ফলে বাংলায় সমাজ- 
জীবনে যে উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার উপস্থাপন প্রয়োজন এবং 
শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যক্ষ সত্যকে এ ঘুগ এবং পরবর্তীষুগের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে গণ্য 
করতে হবে 

চৈতন্তদেবের আবিভাব কালে (১৪৮৬ খ্রষ্টাব্ ) বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা! 
কেমন ছিল এবং কোন জাতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি জনগণ তাদের জীবনে অবলম্বন 

(111171. 



৪০ বাংলা ভাষা. ও সাহিত্য শিক্ষণ পঞ্ছতি 

করেছিজেন-তা চৈতন্চরিতামৃত পাঠ করলেই জান! যায়। তাছাড়। পূর্ববর্তী 
সাহিত্য বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণ কীর্তনের মধ্যে প্রাপ্তব্য জীবন চিত্র এবং চৈতন্য 
পূর্ববর্তী মঙগলকাব্যগুঁলির মধ্যেও সমকালীন জীবনের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য কর] যাঁয়। 
ন্পষ্টতঃ একথ| সত্য যে, উত্ত গ্রন্থ গুলির পটভূমি নির্মাণে কবিগণ তাদের জীবনের 
বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই যূলধন করে অগ্রপর হয়েছিলেন। তার ফলে এঁ সকল রচন! 
একদিকে যেমন বস্তধর্মী হয়েছে, অপরদিকে তেমনই সমসাময়িক জীবন ধারার সার্থক 
এতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপ্পে এগুলির আলোচনা করলে চৈতন্য 
পরবর্তী যুগের বাংল! সাহিতেদের আস্তর-ধর্ষের সঙ্গে তার ঘৈসাদৃশ্ঠ পরিস্ফুটিত হবে। 

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন যখন রচিত হয়--তখন ইতিহাসের তথ্যের দিক 
থেকে অবক্ষয়ের স্্চনার কাল। জাতীয় জীবনে তখন তান্ত্রিক আচার বিচারের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব চনছে। শ্রীরু্ণ কীর্তনের মধ্যে উপস্থাপিত প্রেম-চিত্রের সঙ্গে তাই 
সাধারণ লোক জীবনে অনুষ্ঠিত প্রেমলীলার গভীর সাদৃশ্ত লক্ষ্যফ্কর! যায়। শ্রীরুষ- 
কীর্ভন পাঁচালী কাব্য হিসাবে রচিত হওয়ার মূলেও সম্ভবতঃ এই প্রেরণা ছিল 
ষে, কাব্যখানির প্রচারের মাধ্যমে অনেককাংশেই লোকসংস্কৃতি তথা লোক-জীবন 
সত্যকেই পরিপোষণ কর। হবে এবং তার মধ্যে প্রকাশিত রুচির সুলতা ও গ্রাম্যত। 
প্রায় যেখানে অশ্লীলতার সীমারেখ! স্পর্শ করেছে, সেখানেও একটি লোকপরি- 
তৃপ্থির সম্ভাবনার প্রত্যাশ! কল্পনা কর! সম্ভবতঃ অবাস্তব এবং যুক্িহীন হবে না। 
বস্ততঃ শ্রীকষ্ণকীর্তনের শ্রীকষ্ণকে আমার্দের কখন গ্লীদেবতা বলে মনে হয় না এব" 
পদাবলীর চণ্তীদ্বাসের কৃষ্ণ ও রাধার চিত্ত ও ভাবগৃত বিশুদ্ধির সঙ্গে তার তুলনার 
কথ৷ কল্পনার অন্ততূক্ত করাও কঠিন। স্পষ্টত:, এই প্রেম-লৌকিক জীবন কেক্জরিক 
এবং কৃষ্ণচরিত্রের ধাবতীয় বৈশিষ্ট্যও এই ভাব্টির পরিপোষক। কিশোরী রাধার 
নবোততিম্ন যৌবনের প্রতি তার আকর্ষণের স্থচন। থেকে ক্রমরূপাস্তরের স্যরগুলিতে 
'বড়ায়ি' এর সাহায্যে প্রেমনিবেদনের ভঙ্গীগুলিতে সর্বত্র এক কুটাল দেহলোলুপ 
গ্রাম্য যুবকের মানস বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব লক্ষণ থেকে আমাদের 
মনে হুয় চৈতন্তদ্বের আবির্ভাবের পূর্বে বাংল! দেশের জীবনধারায় অস্ততঃ অংশ- 
বিশেষ এরূপ মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হ'তেন। কাব্যটির মধ্যে কোথাও কোথাও 
কবি কর্মের উচ্চমানের কথ! মনে রাখলেও এর তীব্র নীতিহীনতার কথা আমর 
কিছুতেই বিশ্বত হতে পারি না। তুলনামূলকভাবে চৈতত্ত-পরবর্তীকালের বৈষ্ণব 
সাহিত্যে প্রধানতঃ গোবিন্মদদাস এবং জ্ঞানদাসের মধ্যে এমন সর্বাত্বক নীতিহীনতার 
ংক্রমণ একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। মহামানব মহাপ্রভু যে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 

রসাম্বাদ করতেন এমন কথা কোন বৈষ্ব-- মহাজন হ্বীকার করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও সত্য যে, নির্মলতম চরিত্রের এই মানুষটির প্রত্যক্ষ প্রভাবে তার সম- 
সাময়িক এবং পরবর্তী বৈষ্ব সাহিত্য এক উন্নতমানের নীতি বিশুদ্ধতার জগতে 
উন্নীত হয়েছিল। দেহের প্রসঙ্গ সেখানে থাকলেও দেহাতীতের প্রতি কবি- 
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সাধকগণের আকুতি ষেন সর্বকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করেছিল। তাই ভূমিতে 
অবস্থান করে ভূমার জন্য আত্তিই সেখানকার যৃলস্থর হয়ে উঠেছে। আরও মনে 
রাখতে হবে-মধুর রসই একমাত্র রম নয় - বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও রসতত্বে আরও 
চারটি রসও সমান আগ্রহের সঙ্গে অবলঘ্বনীয় বলে গণ্য হয়েছিল। শাস্ত, সখা, 
বাৎসল্য এবং দ্বাস্ত রসের অশংখ্য পদাবলীও চিরকালীন বিশুদ্ধ আনন্দের উত্স হয়ে 
আছে। চৈতন্তদেবের প্রত্যক্ষ গ্রভাবের বড় প্রমাণ এর ধবকে আর কি হ'তে পারে? 

অবশ্ঠ, এই প্রসঙ্কে একটি এঁতিহাসিক সত্যের কথা অনেকেরই মনে হওয়। 
স্বাভাবিক। এই প্রভাবগত পরিবর্তন পুনরায় নিম্নগামী আব এক পরিবর্তনের 
সম্মুখীন হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে । চৈতন্য প্রভাব ক্রমশঃ বৃহত্তর 
জীবন থেকে ক্ষীয়মান' হ'তে হ'তে তা একটি নিদিষ্ট সংখ্যালঘু ভক্তজনের উপজীব 
হতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতকের মামগ্রীক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে জনজীবন আবার 
অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হয়। ফলে রাজসঞ্জর সভ্যতাকে অবলম্বন করে আত্ম- 
প্রকাশ করে সেই ভারতচন্ত্রীয় বিলাস-কলা-যার মধ্যে শুধু জীবনের তাৎক্ষণিক 
তারল্যের লঘু স্থুরটিই ধ্বনিত। বিগ্যান্থন্দর কাহিনীর অন্তর্গত নৈতিক অধঃ- 
পতনের চিত্র এমনকি সেকালের সমাজের পক্ষেও একটু বেশী মাত্রায় উগ্র ছিল। 
অপরপক্ষে, মনে রাখা দরকার যে, বিষ্যাপতিও রাজসভাকবি হওয়। সত্বেও এব" 
সবার পদ্দাবলীতে এই্বরধধের জীব্নকেন্দ্রিক উজ্ল্য প্রধানহলে ও ত1 কোথাও সাহিত্যিক 
শানীনতাকে অতিক্রম করে নি। 

মধ্যযুগের বিস্তৃত পটভূমিতে নব মানবতাবাদের যে প্রারত! আমর লক্ষ্য করি 
তা. প্রধানতঃ চৈতন্যদেব আচরিত জীবনধর্মের প্রত্যক্ষ ফল) কেবলমাত্র সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিতে নয়, সমগ্র জীবন চিস্তার মধ্যেই তিনি একটি গুরুতর পরিবর্তন সাধন 
করেছিলেন। স্বদীর্ঘকাল আচরিত ত্রান্ষপ্যধর্ষের ফলে সমগ্র জাতীয় জীবনে ধর্মের 
প্রকৃত তত্বগত ভ্রাস্তি এবং জীবন চারণের মধ্যে নানা সঙ্কীর্ঘতা ও অধর্ম এবং জাতি 
ও বর্ণগত তীব্র বৈষম্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাপ্রভুর সময় থেকেই এই সব 
কিছুর মধ্যেই একট। এঁতিহাসিক পরিবর্তন স্থচিত হ'ল। 

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের বাংলাদেশে কেবলমাত্র যে বিবিধ ধর্মস্প্রদায়ের 
মধ্যবর্তী পার্থক্য যে বড় করে দেখা হ'ত তা নয়_ হিনদ-ধর্মের অন্তভূক্তি বিভিন্ন 
বর্ণাশ্রিত শাখার মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্কের মানের গুরুতর অবনতি দেখ! যাচ্ছিল 
এবং প্রায় সর্বত্র ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এক সামাজিক অত্যাচারের সীমারেখা স্পর্শ 
করেছিল। ধর্মের গ্রকৃত তত্ব হয়েছিল বিস্বৃত অতীতের সত্য এবং মান্ছষের জীবনের 
মূল অবলম্বন হয়েছিল কতকগুলি শু, নিশ্রাণ এবং অসার্থক আচ।র অনুষ্ঠান। 
প্রকৃত মানবিক চেতন! ও মূল্যবোধ হয়েছিল জীবন থেকে অস্তহিত। বহুবিধ 
লৌকিক ধর্ম মাথ! তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং তন্ত্র এক নিঝষ্টমানের আচারে পরিণতি 
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৪২ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

'লাভ করেছিল। অর্থ ও সামাজিক গ্রতিপত্তিই ছিল জীবনে প্রতিষ্ঠা ও ছুখ সম্বছির 
একমাত্র উপকরণ। এসব এতিহাসিক তথ্য প্রায় সমসাময়িক সাহিত্যে খুব যত্বের 
সঙ্গেই পরিবেশিত হয়েছে । উৎসগ্রস্থ হিসাবে বিবিধ মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্ত জীবনী- 
গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর! ধেতে পারে। এক্ষেত্রে বুন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবত থেকে 

তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তথ্যমূলক উদ্ধ'তি দেওয়া হ'ল ;- 
(১) “কিষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসাব। 

প্রথম কনিতে হৈল ভবিষ্য আচাব | 

ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্ডার গীত করে জাগবণে॥" 

(২) “ন! বাখানে যুগধর্থ কৃষ্ণের কীর্তন । 
দোষ বহি গু৭ কারে] না করে কথন ॥৮ 

(৩) “বাশুলী পৃজয়ে কেহ নান। ডপহাবে। 
মগ্ধ মাংস দিয়] কেছে। যক্ষ পুভ। করে ॥” 

বল! বাহুল্য উদ্ধতিগুলি স্বয়ং ব্যাখ্যাত এব” এগুলি পড়লেই তৎকালীন 
সমাজেব রূপটি আমার্দের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে । এসব অধঃপতনের 

সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শাসকের যুক্কিহীন অত্যাচার । 

মহাপুতু এই সাধিক সামাজিক অধংপতন থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে 
উদ্ধার করলেন। অবশ এই লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে তিনি নিজে মমাজকল্যাণ- 
সুলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন নি। প্রর্ক৩ ধর্ম তিনি তার নিজের জীবনেই 
এমনভাবে দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে কাশ করলেন যা সকলের নিকট দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ হয়ে উঠল। তার শৈশব থেকে যৌবন পর্্যস্ত নান ক্ষুদ্র আচরণের 
মধ্যে তাৎপর্য নিহিত ছিল। তাই সজ্ঞানে তিনি কখনই ইউরোগীয় আদর্শের 
অন্গবশ মানবিকতার চর্চা ও প্রচার না করেও কেবলমাত্র ব্যবহারিক জীবন- 
র্ধার মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানবধর্ম ও প্রেম ধঘকে প্রকাশ করলেন এবং 
তাকে প্রতিষ্ঠ। দিলেন। গভীর প্রেমময়তায় জাতিধর্ম-নিবিশেষে সকলকে 
আলিঙ্গন করে দেখিয়ে দিলেন যে, মানবতার দৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম কত অসার। 
ভক্ত হরিদাস ও জগাই মাধাইকে প্রেমধর্ষে দীক্ষিত করে শক্র মিত্রের ব্যবধান 
এবং রুত্রিম মূল্যবোধের অস্তরায়কে চূর্ণ করলেন। সার] দেশ ভ্রশ্নণ করে যেমন 
সমগ্রজাতির মর্মযূলে মহাপ্রেরণ! সঞ্চার করলেন, তেমনি প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
তা প্রতিপন্ন করলেন নতুন করে। এঁতিহামিক অর্থে ভগবান বুদ্ধের পর এমন 
অখিল রসামৃতমৃত্তির আবিভাব জাতীয় জীবনে আর কখনও কছচিত হয় নি। ফলে, 
সমগ্র ভারতে এক নব সংস্কৃতির বীজ অস্কুরিত হ'ল এবং তার ফলও সুদূর প্রসারী। 
চৈতন্যদদেবের প্রভাবে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উন্নত মানের রূচির প্রবর্তনা হ'ল তাই 
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নয়-ধাদের আমরা বিধর্মী মুসলমান বলি, তাদের মধ্য থেকেই এক উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যায় গ্রাতিভাধর ব্যক্তি বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ ও খ্যাতি অর্জন 
করলেন। সহজেই বোঝা যায় এটি ধর্মাস্তর গ্রহণ বা] অপর কোন অনুরূপ গ্রভাব* 
জনিত ফল নয়। মোটকথা, ার! প্রেমের ধর্মকেই জীবন সতা বলে গ্রহণ করার 
ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধতি এখানে উল্লেখ্য - 

“আলোচ্য মুসলমান কবিসম্প্রদায় যে রাধাকৃঞ্ণ গ্রেমকথাকে তাদের কাব্যের 
উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন -সেই রাধা! 'এবং কৃষ্ণ কোন ধর্মমপ্্রদায়ের 
দেবদেবী নন--তার নিখিল প্রেমমাধনার পরম প্রতীক |” 

এ বিষয়ে তথ্যগত প্রমাণ অধ্যাপক যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্যের “বাংলার বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন মুসলমান কবি” শীর্ষক গ্রন্থে তরষ্টব্য | 

এবার মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে চৈতন্ত প্রভাবের চিহ্ন অনুসন্ধান কর। যেতে পারে। 
আদি মধাযুগের মঞলকাব্য প্রধানত: লোকজীবনের মন্কীর্ঘতা, ভেদবৃদ্ধি এবং ধর্মীয় 
অনাচারকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের মঙ্গলকাব্যে এই 
ন্কীর্ণতা-বিরহিত উদার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মঙ্গলকাব্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এ প্রসঙ্গে নিয়লিখিতরূপ মন্তব্য করেছেন £-- 

“চৈতন্ত পরবর্তীযুগের মঙ্গলকাব্য মাত্রই নীতির দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নতঃ 
ইহার কারণ চৈতন্তদেবের মধ্যে যে উচ্চ নৈতিকগুণ ছিল, তাহা সমসাময়িক 
বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে বাংলার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াঠিল 7 

_-বাংল! মঙ্গলকাবোর ইতিহাস প্রত্যক্ষ মানব জীবন অবলম্বী জীবনী সাহিতোোর 
উন্নততম অভিব্যক্তি--সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ চৈতন্ত- 
প্রভাব ফলশ্রুতি--যার ফলে পরবতী সাহিত্যের ধার! দেবতার দিক থেকে ক্রমে 
মানবমুখী হয়েছে। 

' ॥ মঙ্গলকাব্য ; সাহিত্যিক তাৎপর্য ॥ 
মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের প্রধানতঃ ছুটি অংশ একটি বৈষ্ণব সাহিত্য অপরটি 

মঙ্গলকাবা | বৈষ্ণব সাহিত্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে-এখন মঙ্গলকাব্যের লক্ষণীয় 
বৈশিষ্টাগুলি নাতিদীর্ঘ পরিমরে আলোচনা] কর! যেতে পারে। প্রথমেই যে কথাটা 
যনে হয় - সেটি এই যে, উক্ত উভয় শ্রেণীর সাহিত্যই ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও 
বৈষব সাহিত্যের মধ্যে চিরায়ত ভাবসাধনার ধারাটি সহজেই চোখে গড়ে। 
তাছাড়! গ্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও পূর্বের এতিহটি বঙ্জায় রাখার চেষ্টা কর] হয়েছে 
আন্তরিকভাবে। অপরদিকে আভ্যন্তরীণ ধর্ষের দিক থেকে মঙ্গলকাব্য যেন 
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৪৪ বাংলা ভাষ। ও মাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

নোকসাহিত্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। সাধারণ মান্থষের মধ্যে রাধা-কষ্খের 
প্রেমলীলার একটি সাংস্কৃতিক চর্চা 'গান” ও “কথা'কে আশ্রয় করে যে লালিত 
হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে-- তা অসত্য নয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী এবং বৈষ্ণব জীবনী- 
সাহিত্যের প্রকাশহুস্্ত৷ ও বিশুদ্ধি সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণার বাইরেই 
ছিল। মনসামঙ্গলই সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন হওয়ায় এব কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে লোক 
সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তাছাভা চণ্ীমন্গল, ধর্মমজল, অল্নদামঙগল ও শিবায়নও 
গ্রধানতঃ লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রীক এবং পালাগান, যাত্র। ইত্যাদির আকাবে এগুলির 
পরিবেশনা জনপ্রিয়তা জন্যই সম্ভব হয়েছে । মঙ্গজলকাব্যের মৌল চারিত্র্য ধর্ম 
মানুষের বান্তব জীবন সমস্যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গডে উঠেছে। তাই বৈষ্ণবসাহিত্য- 

স্থলভ উন্নত মানের দার্শনিকতা৷ ও ভাবগভীরত] এখানে প্রত্যাশা করা যায় না। 

সাধারণভাবে দেখতে গ্রেলে মঙ্গলকাব্যগুলোকে দেবতাব লীলা মাহাত্ম্য গ্রচারক 
বলেই মনে হয়। মর্ত্যে দেবতার মহিমা প্রচারই কাবাগুলিব মূল লক্ষ্য হলেও 
পরোক্ষভাবে শেষপর্যস্ত মানুষের মহিমাই অধিকতর উজ্জ্রলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
মহিম! প্রচারের ক্ষেত্র ঠিসাবে দেবতার! শ্রেষ পর্য্যস্ত মাটির পৃথিবীকেই নির্বাচন 
কবেছেন এবং সাধাবণ ছুখার্ত মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েই ভাবা ধন্য 
হতে চেয়েছেন-যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই তাবা মাধ্যমে পরিণত কবেছেন। 
একথা মনে হওষ] খুবই স্বাভাবিক যে, স্বর্গবাস তাদেব স্বর্গীয় সখের ব্যবস্থা কবতে 
সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি এবং সেজন্যই বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনের নতুন তাৎ্পর্যেব 
তৃষ্ণায় তাদের অন্বেযা-তৎপর হতে হয়েছে। প্রাচীনতম মনসামঙ্গল থেকে অর্বাচীন 
সত্যনারায়ণ এবং শনির পাঁচালী পর্যস্ত লোককাব্যের সবত্র দেবতাদের এই একই 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া] ষায়। 

কয়েক শতকের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মঙ্গলকাব্যকে অবলম্বন করে অসংখ্য 
কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাদের রচিত এসব কাব্যরচনা €প্ররণার যে কাহিনী 
বিবৃত হয়েছে, সেগুলি পড়লে জান। যায় প্রায় সকল কাব্যের ক্ষেত্রেই কবি দেব বা 
দেবা কতৃক কাব্যরচনার জন্য স্বপ্রাদেশ লাভ করেছেন এবং পরে কাব্যরচনায় ব্রতী 
হয়েছেন। অনিবার্ জনপ্রিয়তা লাভের একটি কৌশল হিসাবে এটিকে গণ্য করলেও 
এর প্ররুত তাৎপর্য এই যে, মান্থুষের সমাজই যখন দেবতার প্রতিষ্ঠা-গীঠ তখন 
গুরুত্বের দিক থেকে মানুষের দিকটাই অধিক মর্যাদীসম্পন্ন। কোন কোন কাব্যে 
ত সরাসরি দেবতাঁকে অনেক হীন ও ষডযন্ত্রপরায়ণ করে আক! হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ উভয়তঃই মাহ্নষের পৌরুষ-গৌরব সেখানে অনেক উজ্জলভাবে চিত্রিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যখন মান্ষের গৌরব নতুন করে 
প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয় _ তখনই এই সব মঙলকাব্য দেবতাকে গৌণ করে মানুষের 
শক্তি ও মহিমাকে এক নতুন মূল্যদযানে ধন্য করেছে। সবদিক থেকে এ যেন নব 
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মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা। কবিগণ তাদের কাব্যসযৃহে বিভিন্ন চরিক্রকে যেভাব 
উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাদেরই প্রগাঢ় জীবনদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে । 

মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যে আর্ষ ও অনার্ধ-উভয়বিধ সংদ্কতি চেতনাই 
ক্রিয়াশীল ছিল। সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর মঙ্গলকাবা আমরা লক্ষা করি-_-একটি ধারা 
চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙগল ইত্যাদি লৌকিক দেবতা অবলগ্ছনে এবং অপরটি ছুর্গামঙ্গল, 
অন্নপ্নামঙ্গল ইত্যাদি পৌরাণিক ধারাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল। এছাডা 
চৈতগ্যামঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণব মঙ্গলকাব্য নামে খ্যাত। 
জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে, "লীকিক দেবতা সমস্থিত মঙ্গল- 
কাব্যগুলিই অধকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল। বাংলাদেশকে আমর] আর্য ও অনার্ধ 
সংস্কৃতি সমম্বয়ের পীঠস্থান বলে জানি। এখানকার সংস্কতি এই সমস্বয়ের ফল। তার 
চিহ্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে খুব বেশী পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। তাছাডা, ব্রান্মণ্য সংস্কৃতির 
অস্তিত্ব ও প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিষয়টিও মনে রাখা দরকার। মনসা- 
মঙ্গল যদি অনার্ধ-সভ্যতা সম্ভৃত সর্পসূজা পদ্ধতির সাহিত্যিক র্ূপায়ণ হয় তবে 
ধর্মমঙ্গলের ধর্ম ঠাকুর ও তার পূজা পদ্ধতি বৈদিক হুর্দেবতা ও বৌদ্ব-দেবতার 
সমন্বিত রপ। তাছাড়। স্থদীর্ঘকালের তন্ত্রসাধনার প্রভাবও মঙ্গলকাবোর বিবিধ 
দেবদেবীর পৃজা পদ্ধতির মধ্যে পড়েছে । এখানে একজন বিশেষজ্ঞের মত উল্লেখ 
কর। হ'ল--. 

“মঙ্গল কাবোর সাহায্য প্রকাশ্য বৌছদেবতা ধর্ম, প্রচ্ছন্ন ধর্মরূপী দক্ষিণরায়, 
বৌদ্ধশক্তি হরিতি প্রচ্ছন্ন হইয়া শীতল! নামে, বৌদ্ধশক্তি তরিতা মনসা 
নামে এবং বজ্রতার! বা বাশ্ুলী সংস্কৃত বিশালাক্ষী নাম লইয়। পুরাণের চণ্তীর 
সহিত একাত্ম হইয়। নিজেদের পূজা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন দেখা! যায়। 
মঙ্গলকাব্যের ধারা নায়ক নায়িকা_-তারা শাপভরষ্ট দেবতা । নানা দুঃখ 

দুবিপাকের মধ্যে জীবন অকিক্রাস্ত হওয়ায় পরে পুনরার তাদর নিজস্ব বাসভূমি 
স্বগরীজ্যে ফিরে যেতে দেখা যায়। অবশ্ত ইতিমধ্যে পরিকল্পিত দেবতার পুজা 
পৃথিবীতে প্রচলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতিই 
অন্ুক্ত হয়েছে । প্রায় প্রত্যেক কাব্যে হ্ত্রিতত্ব, গণেশ বন্দনা ইত্যার্দি এবং 
কোন কোন কাব্যে চৈতগ্তদেৰ ও রামচন্দ্রের বন্দনাও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়। 

পতিনিন্দা, বারমাস্যা, রন্ধন প্রণালী প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ বিষয় প্রায় সব 
কাব্যেই দেখা যায়। কোন কোন কাব্যে সেকালের সমাজ, অর্থনীতি, লোকাচার 
এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি এত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বণিত হয়েছে যে, সেগুলি শেষ পর্য্যন্ত 
এঁতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে এবং এষুগের মানুষের জ্ঞান তৃষ্ণার নিবৃতি সাধন 
করেছে। বিশেষতঃ চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচয়িত! মুকুন্দরাম চক্রবর্তা তার অভিজ্ঞতা পুষ্ট 
জীবন ও জীবন-ভিত্তিক দর্শনকে তাঁর কাব্যমধ্যে এত আত্মরিকতায় সঙ্গে উপস্থাপিত 
করেছেন যার ফলে তিনি তার সমসাময়িক কালের এক' বিশিষ্ট কথাকারের গৌরব- 
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লাভ করেছেন। উপস্থাপনায় বাস্তবতা, কালের ক্রম, চিন্তার সুস্থতা সন্তোষজনক ভাবে 
অনুসৃত হয়েছে বলেই তার কাব্য অনেকাংশে কথাসাহিত্যের পর্যায়ভূক্ত হয়েছে। 
মুকুন্দরামের অস্থরূপ জীবনপৃষ্টি অপর মঙ্গল কাব্যের কবিগণের না! থাকলেও 
অনেক কবিই প্রশংসনীয় জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে বিচার 
করলে মধাধুগীয় মঙ্গলকা ব্যগুলিকে আধুনিক কথা সাহিত্যের শ্চনা বলে গণ্য 
করতে হয় এবং সেইসঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলির অপীম জনপ্রিয়তার মূলে যে এই জীবন- 
ধর্মী কাহিনীর আকর্ষণ ছিল তাও বুঝতে অস্থবিধা হয় না 

মঙ্গলকাব্যগুলি দেঁধতাগণের গ্রতিষ্ঠাকেজ্িক হওয়া সত্বেও এগুলিতে ষে 
সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনই প্রাধান্ত পেয়েছে--একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 
দেবতাদের মহিমা কীর্তন লক্ষা বলে গণ্য করলেও মঙ্গল কবিগণ তাদের নির্দি্ 
লক্ষে পৌছাতে সক্ষম হন নি। কারণ অঙ্কিত দেবত| চরিত্রের প্রচলিত মহিম। 
তাদের অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত আচরণে প্রায়শংই ক্ষন হয়েছে এবং সংকীর্ণত। 
ব্যগুক ব্যবহারের দ্বার। তারা গৌরবেব আসন থেকে অবনমিত হয়েছেন। ইপ্সিত 
ফললাভ ন1 করলেই তার৷ কুদ্ধ ও প্রতিছিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছেন এবং উৎপীডনের 
আগুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দগ্ধ করেছে। এসব থেকে একথা মনে কর] ম্বাভাবিক 
যে, মধ্যযুগীয় শাসকবর্গ সাধারণ মান্ষের উপর যে জাতীয় উৎপীডন ও দমনযূলক 

আচরণ করতেন-_-তারই কাব্যময় প্রতিফলন এসব চরিত্রের উপর হয়েছিল এবং 
দেবতাকে এরই সঙ্গে জডিত করে তারা সম্ভবতঃ এক জাতীয় সাত্বনা লাভে তৎপর 
হয়েছিলেন। 

॥ ভারতচন্দ্র ; একটি মূল্যায়ণ । 
রায়গ্রণাকর ভারতচন্ত্র ষ্টাশ শতকের বাংল! দেশের সর্বাধিক বিতকিত কবি- 

ব্যভিত্ব। তার সমসাময়িক কাল থেকে আজ পর্যস্ত ভারতচন্ত্রকে বহুবিধ নিন্দ। 
ও প্রশংসার লক্ষান্থল হতে হয়েছে। উনবিংশ শতকেও রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়, 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ডঃ স্থকুমার সেন, 
অধ্যাপক মদনমোহন গোগ্বামী প্রভৃতি সমালোচক ও সাহিত্যিক তার কবি 
প্রতিভার মুল্য নিকপণে প্রয়ামী হয়েছেন। এই সব নমালোচনা পাঠ করলে 
পারম্পরিক মত প্রকাশে বিরোধিতার স্ুুরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তাই কবি হিসাবে 
বাংল! কাব্য-সাহিত্যে জগতে তীর স্থান নির্ণয়ে কিছু সতর্কত অবলম্বনের গুয়োজন। 

জীবন অভিজ্ঞতা ও তার প্রভাবের স্থত্রটিকে সমালোচনার মৌল সত্য হিসাবে 
গ্রহণ করলে, দূর অতীতের কবি ভারতচন্দ্রের দেশ, কাল ও 'ভাবগত পটতমির উপর 
কিঞিৎ আলোকপাত প্রয়োজন। যদিও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, কবি সমালোচক 
এবিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন : 
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“ইংরেজী শিক্ষার প্রসার্দে আমাদের মনে এই ধারণা জম্মেছে যে, মানুষের 
মন তার জীবনের বিকার মাঝ্র। ****" অহং ও আত্ম। যে একবস্ত নয়, 
সেকণা কি এদেশে বুঝিষে বল] দরকার ?."* * ভারতচন্দ্র ছোট হোন বড 
হোন.*"জাতকবি, স্থৃতরাঃ তার অহং এর পরিচয় তার কাবো নেই। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যেব যথার্থ বিচার করতে হুলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং 
কষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আব কৃষণচন্দ্রের চরিত্র ষে দূষিত এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করতে হবে ।” 

বল বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নিজে এইসব জীবন তথ্য উপেক্ষা কবার 
সপক্ষে মত প্রকাশ করলেও আমাদের পক্ষে যেহেতু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সত্যকে 

অস্বীকার করা সম্ভব নয় _ সেকারণেই শিল্পীর মানসিকতা গঠনে সমসাময়িক জীবন 
ধর্মের প্রভাবকেও স্বীকার ন। করা অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে তার 
জীননসত্যের মধ্যেই তার কাব্য-সত্য নিহিত ছিল। 

গবেষক অধ্যাপক এবং ভারতচন্দ্র-বিশেষজ্ঞ মদন মোহন গোস্বামী মহাশয় ভাবত 
চন্দ্রের আবির্ভাব কাল অষ্টাদশ শতককে জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য সব 
দিক থেকেই এক দিক পরিধর্তনস্থছচক কাল হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন । 
ইতিহাসের তথ্যের দিক থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলাকে এক সন্ধিক্ষণের পটতৃমি 
বল] যায়। একদিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান, অপর দিকে ইংরাঁজ রাজত্বের 
গোডাপ-ন এই উভয় যুগান্তকারী ঘটনা এই শতকের মধ্যভাগেই ঘটেছিল। কবির জন্ম 
১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্বে। তার জীবনকাল মোট আটচল্লিশ বৎসর । 
জীবনের শেষ পর্যায়ে পলাশীর যুদ্ধের এতিহাসিক মীমাংস! (১৭৫৭) তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। সেষুগের ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান সভ্যতা ও ইংরেজ কৃষ্টি এই 
উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ ভারতে ইংরেজীর ষে প্রভাব 
মুসলিম ভারতে ফার্সীর সেই প্রভাব ছিল এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারীগণ 
সে ভাষা উত্তমরূপে জানতেন। ভারতচন্ত্রকে পুরাতনের অনুসরণে সংস্কৃত ও ফারসী 
এবং আরবী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি ফে 
জাতীয় কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন সে কাজে আরবী ও ফার্সী প্রয়োজন 
নিতাস্ত কম ছিল না। এবং তার বিখ্যাত কাব্যের রচনা শৈলীও এই ছুই ভাষার 
প্রভূত শব্দগম্পদ্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল । তার জীবনের যে সব ঘটনা সমালোচকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি নীচে সন্গিবিষ্ট হল। 

(১) জীবন কাহিনী থেকে জানা যায় ষে তার সঙ্গে তার বাড়ীর বিরোধ নানা 

স্তর অবলম্বন করে আত্ম প্রকাশ করেছিল। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ তার 
একটি কারণ। 

(২) ভারতচন্দ্র জীবনে নানা সময়ে নান] ছুবিপাঁকে পড়েছিলেন এবং নিজ চাতুর্ষ 

টি, 
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ও উপস্থিত বৃদ্ধির বলে তিনি সেই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। বর্ধমানে 
অস্থায়ীভাবে থাকার সময়ে ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি কাবারুদ্ধ হন এবং কৌশলে তিনি 
সেখান থেকে পলায়ন করতেও সক্ষম হন। 

(৩) ভারতচন্ত্রের প্রথর বাস্তব-চেতনা ছিল। প্রায় শৈশব থেকেই তিনি 
জীবনের দিকৃনির্ণয় করেছিলেন এবং কৈশোরে প্রবাসে বিদ্যার্জনকালে তিনি অর্থকরী 
বিষ্কাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন এবং এবিষষে কোন প্রতিকৃলতাকেই 
'আমল দেননি। 

(8) কৰি আর পাঁচজনের মত বা মধ্যযুগীয় অন্য কবিদের (মৃকুন্দরাম চক্রবর্তী ) 
মত বাস্তব জীবনের ছুঃখকে মেনে নেওয়ার মত মান্য ছিলেন না। তিনি উদ্চোগী 
পুরুষ ছিলেন বলেই বহুবার প্রতিকূলতার ছাত থেকে তিনি নিক্গেকে মুক্ত করে শেষ 
পর্যস্ত বাজার আশ্রয়ে (কৃষচন্ত্র রায়) নিজেকে আমৃত্যু নিরাপত্তা ও সম্মানের মধো 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠা তার অব্যবসায়, শ্রমশীলত৷ ও বুদ্ধিমত্তার 
বৃঙ্যন্বরূপ। 

(৫) ছুংখজয়ী কবিমন বাস্তবতার প্রচণ্ততাকে উপেক্ষা করে নিজমনে এক 
দার্শনিকোচিত মরসতার চর্চা করেছিলেন এবং তার এই কৃষ্টিগত সরসতা! তার 
কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হিসাবে তাঁকে সফলতার শীর্ষে উপনীত হতে সাহায্য 
করেছিল। তাছাডা রাজমভাকবি হিসাবে এটি ছিল তার অপরিহার্য স্বভাব-গুণ। 
বাকৃ-সরসতা বাক্ পটুতারই কাব্যময় রূপ এবং প্রধানতঃ এই একটি মাত্র গুণকে 
আশ্রয় করেই তিনি জনপ্রিয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। উর 
বস্তা প্রসঙ্গটি তাঁর কাব্য থেকে তিনটি উদাহরণেব দ্বার দেখান হ*ল-- 

(ক) “কহিলে বিরল কথ! সরস বাখানে।” 
(খ) “কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে ভারত নরম ভামে 

রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ।” 

(গ) 'নৃতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাসে 
রাজ৷ কষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।* 

(৬) এ তথ্য অবিস্মরণীয় যে, কবি রাজ আদেশে তার কাব্য রচনা 
করেছিলেন। অতএব, রাজা ও সভাসদগণের মনোরঞ্জনের প্রশ্নটি তার পক্ষে 
সবচেয়ে বড় ছিল ছিল এবং একে উপেক্ষা করার কোন মনোভাবও তার ছিল না। 

(৭) ভঃ সুকুমার সেনের মতে কবির অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট তিনটি ভাগের 
মধ্যে প্রথম ছুটি ভাগ--অন্নদা মঙ্গল ও কালিকা মঙ্গল (বিস্তানুম্ধর ) ভারতের অন্ত 
অংশে পূর্ব-গ্রচলিত কাব্য-উপাদান অবলম্বনে রচিত এবং কাব্যের শেষাংশ অর্থাৎ 
“মানসিংহ ভারতচন্দ্রের মৌলিক রচনা । তবে এই তিনটি ভাগের মধো দ্বিতীয় 
“অংশ অর্থাৎ বিস্তান্থন্দরই অধিক জনপ্রিক্নত| লাভ করেছিল। একটি তথ্য থেকে জানা 
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যায় ফে, রিগ্যান্ুন্দর অংশটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতার সমাজে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কলকাতার লম্ষ্মীবিলাস প্রেস এবং এযাংলো ইপ্ডিয়ান ইউনিয়ন 
প্রেস এবং পূর্ণচন্ছোদয় প্রেস থেকে এই কাব্যের বু সংস্করণ দুন্রিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগর 
রাজবাভীতে রক্ষিত পুঁথির সাহায্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
প্য অননদামন্গলের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন । ছাপাখানার কল্যাণে 
সম্পূর্ণ অন্নদামঙ্গল কাব্য সহজপ্রাপ্য হলেও জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ 

বিদ্যাহন্দরকে কেন্দ্র করে। এই তথ্য থেকে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে-_ 
বিদ্যান্ুন্দরের যৌনক্ীবনের প্রবণতা অবলম্বী কাহিনী অষ্টাদশ শতকের বিপর্যস্ত 
জীবন-চেতনার প্রতিরূপ হলেও অনেকটা সমধমিতার জন্য এই জনপ্রিয়তার ধার! 
পরবর্তী শতক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। 

॥ কাব্যযূল্য নির্ণয় ॥ 
ভারতচন্দ্রের পরবর্তীযুগের সমালোচনার ধার! লক্ষ্য করলে দেখা যায় অন্নদা- 

মঙ্গল কাব্যকে অবলম্বন করে অন্গকূল ও প্রতিকূল উভয় শ্রেণীর সমালোচনা দেখা 
দিয়েছিল। ধার! ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করেছিলেন, তার তার বিশিষ্ট রচনারীতি, 
কাব্যে প্রকাশিত জীবনধমিতা এবং আধুনিক মনোভাবের গ্রসঙ্গে প্রায় সীমাহীন 
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন । তবে ভারতচন্দ্রের বাকৃ-বৈদপ্ধ্যই যে সবকিছুর কেন্দ্রভূমি 
ছিল সে বিষয়ে কোন লন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে অবশ্য অনুকূল প্রতিকূল কোন 
সমালোচকই দ্বিমত পোষণ করেননি । রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রমথ চৌধুরী তার প্রকাশ- 
কুশলতাঁর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাব্যের রচনার অন্তবিধ বৈশিষ্ট্য 
আলোচনার পূর্বে তাই কবির রচনা শৈলী-গ্রসঙ্গ এবং অপর বহুল আলোচিত 
অশ্লীলতার বিষয়টি একটি বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে। 

ভারতচন্দ্রের রচন! সৌন্দর্য যেমন প্রশ্নাতীত, অশ্লীলতাও তেমনি সন্দেহ রহিত। 
ভারতচদ্দ্রের প্রবীণতম সমালোচক রাখালদাস হালদার মহাশয়ের ভারতচন্দ্রের 
সমালোচনার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধত হুল এবং পরবর্তা উদ্বতি ছুটি যথাক্রমে 
প্রমথ চৌধুরী ও মদনমোহন গোম্বামীর | 

(ক) প্অন্নদামজজ নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহৎ দোষ । 
সব ব্যতিরেকে বিষ্ভান্থন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় ন1” 

(খ) “সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোট। কাব্য অঙ্লীল ন 
হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল মে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তা যে 

অশ্লীল, তা স্বয়ং ভারতচন্ত্রও জানতেন, কারণ তার কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল 
তিনি নানাবিধ উপমা অলংকারও সাধু ভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।” 

বাংল। (বিষয় )--৪ 

1 তি, 



সি 

ব এ খুজি ও 

০ সিল 

আসি এ আটা আলতা 

৫৩ বাংল। ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পছ্ছতি 

(গ) ভারতচন্ত্রের প্রশংমায় বর্তমানযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর কু! তদ্রচিত 
বিষ্যান্থন্বরকাব্যের অন্লীলতার প্রসঙ্গে ।".*"'সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি বিমল আনন্দদান 
হয়, তবে কি বিগ্তান্ন্দরের আপাতদৃষ্ট দেহসর্বন্ব ভোগলোলুপ অশ্লীলতার পঞ্কে 
অয়ান আনন্দ-পন্কজ গ্রন্দুটিত হয় ণাই। কবি এই অশ্লীলতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
বলিয়াই তাহার রচনায় এত অলংকার, এত কারুকার্ধ্যের গ্রয়োজন তিমি অশ্থৃভব 
করিয়াছিলেন ।” 

তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই অশ্লীলতার স্বীকৃতিকে সাধারণ সত্য হিসাবে অবশ্যই 
গ্রহণ কর। যায়। অভএব ভাবতচন্ত্রের কাব্য যে সর্বকালের দৃষ্টিতেই অশ্লীলত। 
দৌষছৃষ্ট তা মাহিত্য সমালোচনার জগতে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে মেনে নিতে হয়। 
উদ্ধৃতির তিনজন মমালোচক তিনটি যুগের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও 
একই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগ ও যুগধর্ম পরিবতিত হলেও 
মানুষের সভ্যত! ও কৃষির ধারণায় এমন একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সত্য থাকে যাঁর 
আলোকে এ জাতীয় সমীক্ষা অপরিবতিত থেকে যায়। 

রাঁখালদাস মহাশয়ের সমালোচনাটির প্রকাশকাল ১৮৫৬ খ্রষ্টাৰ। অতএব তাকে 

প্রাচীনপন্থী বলে মনে করতে বাধ! নেই। সর্বোপরি তিনি রুচির দিক থেকে গোঁড়া 
হওয়া সত্বেও ভারতচন্ত্রের জীবনী রচনায় আগ্রহী এবং তৎপর হয়েছিলেন। এই 
তৎপর তার সাহিত্যপ্রেম এবং সহৃদয়তার কথাই প্রমাণ করে। জীবনীরচনাব 
কাজকে তিনি সাহিত্যিক দায়িত্ব পালন বলে মনে করলেও মতামত প্রকাশে তিনি 
কঠিন পক্ষপাতশৃন্ত দৃটিভ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন যে রুচি সৌন্দর্যের জন্য পদাবলীর 
চণ্তীদাসের বৈষবকবিত| সাদ্দরে পঠিত ও গীত হয় এবং যা! মহাপ্রভুর ও আদরেব 
সামগ্রী ছিল, ভার বিপরীতধমিতার জন্তই বড়, চতীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্ভন বিগত প্রায় 
হাজার বছর ধরে সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে আছে এবং দীর্ঘকালের রচি পরিবর্তন 
সত্বেও এই অভিযোগ খণ্ডিত হয়নি এখন৪। এর থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা 
যায় যে, সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী যতই আপেক্ষিক হোক না কেন এবং সাহিত্যে 
অগ্লীনত। নির্ণয় প্রসঙ্গ যত প্রাচীন এবং দুরূহ হোক না কেন--এবিষয়ে একটি 
সর্বজনম্বীকত সত্য আছেই। অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্ত্র সম্পর্কেও অশ্লীলতার 

অভিযোগটি তাই চিরকালের সত্য হয়ে উঠেছে । 

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও এসত্যকে অস্বীকার করেননি । বিষয়বন্ত শালীন 
বিহীন হলেও রচনাচাতুর্ষে যে তিনি এর মধ্যে একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক সৌন্দর্য 
স্থির চেষ্টা করেছিলেন, প্রকারান্তরে তাকেই কবির ফুঁতিত্ব বলে গ্রমাণ করতে 

চেয়েছেন। কিন্ত, একথা! কি সত্য যে, বিষয়বস্ত যদি যথার্থই নিয়রচির হয় তবে 
তার অঙ্গনজ্জার সাহাযেই কি তাকে স্বন্দর করে তোল! যায়? তাছাড়া, 
বিস্তাগ্ন্মরের যথার্থ নাটকীয় অংশগুলি কি অসীম ওদার্ধের দৃষ্টিতেও বিদুমাত্ 



বাংল। সাহিত্যেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫১ 

রুচিরমম্পর্ন বলে গণ্য কর] যায়। আমাদের ত মনে হয় ত। যায় না--তার সরসতার 
উপাদানের কথা প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যত জোরের সঙ্গেই বলুন না কেন। 

আধুনিক সমালোচক গোম্বামী মহাশয় অনেকটা! সমজাতীয় মত প্রকাশ কবে 
গ্রতিপন্থ করতে চেয়েছেন যে, অঙ্গীলতার পঞ্কের কদর্যতাকে সৌন্দ্যময় আবরণ- 
দানে কবির যবে ত্রটি ছিল না। কিন্ত গ্রয়াসে আস্তয়িকত] থাকলেই কি সর্বদা! 
অন্দর সুন্দর হয়ে ওঠে? বিষ্ভা ও স্ুন্দরের কাহিনীকে যদি রূপক হিসাবে 
গ্রহণ কর! যায়--তবে তার নিগ্নিতিতেও লমজ্জাতীয় নিপুণতার গুয়োজন। বঙ। 
বাহুল্য, ভারতচন্ত্রের কিত্বশক্তি তাঁর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী । কিছুটা অসঙ্গত 
হলেও বলব ষে, প্রধানত: যুগ গ্রযোজনেই রাজসভাকবি ভারতচন্ত্রের অলংকারময় 
কাককার্ধে সমনটুকু প্রচ্ছন্ন করার মনোভাবের অভাব ছিল। কি বিষয় নির্বাচন 
কি রূপায়ণ--সবর্দিকেই তিনি যুগধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং সবদ্দিক থেকে 
তার কাব্যকে যুগহট্টি ছিসাবে রাজসভাসদগণের মনোরঞ্ন করার উপযোগী করে 
গঠন করতে তৎপর হয়েছিলেন। তাই তার প্রকাশভঙ্গীও অন্থ্রূপ জীবনের বহিরঙ্গ 
হয়ে উঠেছিল। 

যাইহোক, কবি হিসাবে ভারতচন্ত্রের ছুটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব পাঠক ও সমালোচক 
মকলেরই দৃষ্টি আকর্ধণ করেছে--একটি হ'ল তাঁর বিশ্বয়কর রচনানৈপুণ্য এব" 
অপরটি তার জীবনদৃষ্টি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনাশৈলী ছিল তার নিজন্ব এখং 
ীবনের শতবর্ষের কালসীমার মধ্যে তার কাব্যে ভাষার অভিনবত্বের গৌরব ছিল 
অকুপ্ন। রুচির দিক থেকে তার ছিল যেমন যুগ-হ্ট গ্রকাশভঙ্গী এবং জীবন-দৃষ্টির 
ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যুগ-অকিক্রান্ত। “গীতিকাব্যের অভিনবত্ব, আধুনিকতা ও 
আনুষঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, চরিত্র চিত্রণের নৃতনত্ব এবং সংস্কার মুক্ত সাহিত্য হ্টি_ 
'ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভায় বিশিষ্ট লক্ষণ। অনাস্বাদিতপূর্ব বাস্তববোধ, নবতম 
মমাজ সচেতনা, মোহশূন্ত বিশ্লেষণমুলক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন পর্যালোচনার বিশিষ্ট 
হবাতজ্য--এই গণগুলির জন্যই ভারতচন্্র আধুনিকতাধর্মী।” 

অষ্টাদশ শতকের অর্ধ-অন্ককারময় বাতাবরণের মধ্যে প্রাচীন ভাবধারার 
বাধা সম্পূর্ণরূপে অপদারণ করে একজন আধুনিক কবির মত ভাষা ও ছন্দ 
নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষ। সে যুগের আর কোন কবি করেন নি। সংস্কৃত, আরবী 

ফারসী ভাষার দক্ষতাকে তিনি বাংল। কাবোর দেছসৌন্দর্য বিশ্যাসে সযত্বে 
কাজে লাগিয়েছিলেন। এবিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী কোন ধর্মীয় বা প্রথানূগ সংস্কারের 
দাসত্ব করেন নি। তার সৌনরধ্যন্থঃি কখনও স্ষুরধার বুদ্ধির কৌশলের প্রয়োগের 
ধার আবার কখনও বা লোক-জীবনযূলক সত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সম্ভব করে 
ঢুলেছিলেন । ভারতচন্দ্রের অনেক রচনাংশই প্রায় ছুশত বৎসরের বাধাকে অতিক্রম 
রে আজও জনমানসে বেশ উদ্দল হয়ে আছে। এখানে ভার কিছু নমুনা উদ্ধত 
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৫২ বাংলা! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

হ'ল--(ক) কে বলে শ্লারদশশী সে মুগ্নের তুলা, পাদনথে পড়ে আছে, তারি কতগুনা 
(২) বড়র পিবীতি বালির বীধ, ক্ষণে হাতে দরঁডি ক্ষণেকে চাদ (৩) নগর পুঁডিলে 
দেবালয় কি এডায়? (8) আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে ইত্যাদি। 

চরিত্্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্র উল্লেখষোগ্য নিপুণত। গ্রদরশশন করতে সঙ্গম না হ'লেও 
সর্বযুগেব মান্ষেব জীবন সত্যগুলিকে তার কাব্যমধ্ো রূপাঁয়িত কবেছিলেন। উত্ত 
উদ্ধ'তিগুলিই তার প্রমাণ। ভারতচন্ত্রগবেষকের মতে গরবর্তী খ্যাত ও অন্বখ্যাত 
বহু সাহিত্যিক ষথা--রামনিধি গুপ্ত, ইশ্বর গু, অক্ষয়কুমার দত্ত (অনঙ্গমোহন কাব্য 

ুর্গাদীস মুখোপাধ্যায় ( গঙ্গাতক্তি তরঙ্গিনী ), বঙ্ধিমচন্্র ও মধুন্থদন প্রভৃতির উপব 

ভারতচন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। সে কারণে ভাবতচন্ত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রা 
আজও ন্মরণীয়। | 

॥ শাক্ত-পদাবলী ॥ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শাক্তপদাবলী অপেক্ষাকৃত অবাচীন কালের হি 
বলে গণ্য হয়েছে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে যুগে অন্দামঙ্গল কাব্য রচনা ক'রে প্রভৃত 

খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ব্স্ভতঃ তখন থেকেই শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ 
হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে হরপার্ধতীর ভীবনকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত, প্রার্কত এবং 
অন্যান্ত ভাষার কিছু বিক্ষিপ্ত কবিতা! রচিত হয়েছিল। কিছুসংখ্যক তান্ত্রিক পণ্ডিতও 

এই কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংল মলকাব্যগুলিতেও “চৌতিশা” স্ত 

“জগজ্জনীর বপ+_, 'মাতৃক। গ্রশপ্তি' ইত্যাদি রচিত হয়েছে। তাছাড়া চর্যাপদ এ৭' 

বৈষ্ণব সহজিয়া! পদ প্রভৃতির মধ্যেও শাক্ত সাধনার ইঙ্গিত আছে। এর সবগুলি- 

কেই বাংলা শাজ-পদাবলীর আদি উৎম বলে গণ্য করা যাঁয়। 
অষ্টাদশ শতাবী থেকেই থেকেই প্রধানত: ভক্তকবি রামগ্রসার্দ সেনকে অবলম্বন 

করেই শা্ত কবিতা ও সঙ্গীত উদ্ভূত, বিকশিত ও সমৃদ্ধি লাভ করে। শা 

পদাবলীর সঙ্গে রামপ্রসা্দ সেনের নাম অবিচ্ছেষ্ঘভাবে জড়িত। সাধক জনোচিত 

ম্রলতায়, ভজির স্থগভীর প্রকাশে, একাত্তিক আকুলতায়, জাগতিক দুঃখ জয়েব 

সাধনায়, সাথিক আত্মমমর্পণে রামপ্রসাদের গানগুলি অতুলমীয়। বাংজা দেশেব 

শীক্ত সাধন! রামগ্রসাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে, শাক্ত 

সঙ্গীতের আর এক নাম হয়েছে রামগ্রসাদী। 

শক্তি পূজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা, মহাবাজা, জমিদার, দেওয়ান 

্রভৃতি। দমাজের এইসব উচ্চতম পর্যায়ের লোকেরা গ্রতৃত জকজমক মহকারে মাতৃ- 

পূজার আয়োজন করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই শাক্ত ঙ্গীত রচন1 করেছিলেন, 
স্যেমন দেওয়ান রধুনাথ। 

॥ 
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বাংল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫৩ 

সাধক কমলাকান্ত ভক্ত কবি হিসাবে প্রায় রামগ্রসাদের সমকক্ষ খ্যাঁতি অর্জন 
করেছিলেন। এ'র বাড়ি ছিল বর্ধমানের অদ্বিকা-কালনা। ইনি ছিলেন তান্ত্রিক 
সাধক। কমলাকান্তের প্রায় আডাইখত কবিত। প্রকাশিত হয়েছিল। রামপ্রসাদের 
মঙ্গে কমলাকাস্তের সাদৃষ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য কর! যায়। ববিত্ব শক্তিতে 
উভয়ই বিশিষ্ট। তবে রামপ্রসাদ যেখানে আপনভোল! সাধক-ভতক্ত কবি, সেখানে 
কমলাকান্ত বেশ সচেতন শিষ্পী। রামপ্রসাদ প্রধানতঃ সঙ্গীত রচয়িত। এবং রচনার 
দৌকর্ষ সম্পর্কে উদাসীন । কিন্তু কমলাকাস্ত একজন উচ্চ শ্রেণীর গীতি কবি-ধার 
রচনার মধ্যে প্রকাশ নিপুণতা বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করেছে। ছৃটি উদাহরণ দেওয়। 
হ'ল £ -. 

(ক) মজিল মন-ভ্রমর! কালী-পদ-নীল কমলে। 
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হইল কামারি কুন্থম সকলে । 

(খ) শুকনে তন মুগ্তরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে। 
তরু পবন ধলে সদাই দোলে, প্রাণ কাপে মা থাকতে গাছে ॥ 

কমলাকাস্ত যেখানে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সাধক, সেখানে রামপ্রসাদ গৃহবাসী সাধক। 

ধামপ্রসাদী গানে একদিকে যেমন বেদান্তের তত্বমূহে এক রল্সময় গম্ভীর জটিলতার 
মন্ধান পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনই শাস্্ব ও তত্বনিরপেক্ষ সরল আত্মমমর্পণও 
চোখে পড়ে। এখাঁনে অনাওব্বব সহজ সাধনায় ভাবটি বাক্ত £-- 

“মন, তোর এত ভাবন1 কেনে। 

একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥ 
জাকজমকে করলে পূজ| অহঙ্কার হয় মনে মনে। 

তুমি লুকিয়ে তাবে করবে পূজা জানবে নারে জগজনে | 
প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনবিংশ শতকের শেষভাগের এক বিখ্যাত মাধক 

কবি। এর বাড়ী ছিল হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে। এ'র রচিত মঙ্গীত ভাবের 
দিক থেকে রামপ্রমাদের অনুগামী । অর্বাঙ্গীন মাতৃনির্ভরতা এ'র গ্রধান বৈশিষ্ট্য £ 

“মান অপমান সবই সমান মায়ায় দিয়ে জলাঞ্চলি। 
সার করেছি রাঙ্গা চবণ ভবের কথায় আর কি তুলি ?” 

গোবিন্দ চৌধুরী ছিলেন আর একজন সাধক কবি। তিনি ছিলেন স্থপপ্ডিত ও 
স্বকবি। মনোরম সৌন্দর্যময় কবিতার জন্য তার খ্যাতি আছে। তার জন্ম হয়েছিল 
বগুড। সহরের নিকটস্থ এক গ্রামে। 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও রামলাল দাস দত্ত আর দু'জন শ্যামা সঙ্গীত রচয়িত]। 
গতর আস্তরিকতাপূর্ণ রচনায় জন্ত এ'র! ভক্তমনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
এদের ছুজনের দৃষ্টিতেই মায়ের ন্নেহময়ী ও সন্তানবৎসল রূপটি প্রধান হয়ে ধরা 
পড়লেও তার এই্বরধময় রূপ সম্পর্কে তীর! অনবহিত থাকেন নি। 
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রঃ বাংলা ভাষ৷ ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে ধার! মাতৃভক্ত ও কবি ছিসাবে খ্যাতি' 
লাভ করেছিলেন তারা হলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষচন্ত্র, তার পুন্জ মহারাজ শিবচর 
রায় ও কুমার শঙ্টচন্্র এবং একই রাজবংশের সন্তান কুমার নরচন্ত্র রায় এবং বধ- 
বিহার-উডিস্তার দেওয়ান ইতিহাস-খ্যাত মহারাজ নন্দ কুমার । তাছাড়া নাটোবে, 
মহারাজ রামরুষ্জ এবং বর্ধমান রাজবংশের অস্ততূক্তি মহারাজ মহাঁতাব চাদের নামও 

উল্লেখযোগ্য । 
মাতৃৰপে ঈশ্বর সাধনা ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্গ্রাচীন। শাক্ত কবি 

সাধকগণ পরমা শক্তিকে বিশ্বস্টি ও রক্ঘণের মূলাভূত কারণবপে জ্ঞাত হয়ে মাতৃবগে 

মেই শক্তির ধ্যান করেছেন এবং মাতৃবৈশিষ্ট্যের যাবতীয় গুণাবলী তাঁর উপর আবোগ 

করে তার মহাযৃঠি কল্পনার দৃষ্টিতে ও সাধনাব দৃষ্টিতে দেখে তারই বিষয় বর্ণম 
করেছেন এবং মেই মৃষ্ঠিই অন্ুধ্যান করেছেন। তাঁদের দৃষ্টি যেমন বপমুগ্ধ, তেমনঃ 

মহাভাব-গুণ মগ্ধ তাদের চিত্। আপন ভোলা সাধক কবি জগতমাতৃকার মাধ 

বাস্তব গুণাবলী আরোপ কবে অন্তানের মত নানা মান-অভিমানের খেলাধ 

মেতেছেন। এইসব কবিতায় তাই বাৎসল্যই গ্রধান। স্নেহের অশীম ক্ষমতা 

এইসব পদ্দাবলীতে প্রকটিত। এমন হৃদয়ম্পর্শী ন্েহ মমতার প্রকাশ এক বৈষব- 

পদাবলী ছাড। আব কোথায় আছে? 
মাতৃবপের এই হজ, মবল সাধনার পাশাপাশি শান্্ান্টসারী তাত্বিক জানও শা 

পদাবলীর মধ্যে গ্রাধান্ত লাভ করেছে। অন্থুবপ সাধনার ধাবা আমাদের দেখে 

্গ্রাচীন বলেই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়গুলি পরবর্তা কালের জীবন-চিস্তার মধো 

অনিবার্ধ ভাবেই অনুষ্থত হয়েছে। তত্ব-মমঘ্বিত পদগুলি তাই বেশ জটিল ও দুর্বোধা 

এবং এবিষয়ে যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অপর মাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলির বস' 

গ্রহণ সহজসাধ্য নয়। 

শান্ত পদাবলীর আর এক বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোথে পডবে। আমাদের দেখে 

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত পোষিত ও পাঁলিত হলেও বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের একটা স্ব? 

এইসব বৈপরীতোব মাঝে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। তাই রুষ্ণসাধকও কালীর নাঃ 

করেন এবং এই সমহয়ধর্সিতাও তাই অনেক শ্ঠাম! সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 

আধ্যাত্মিক সাধন] প্রকৃতপক্ষে মানুষের বন্ধন মুক্তির সাধন! এবং মুখ বা দুঃখ 

বোনা ভোগও জগতের সকলেব ক্ষেত্রেই সমান অর্থাৎ সার্বজনীন। সেইসঙ্গে 

একথাও সত্য যে মর্ককালের মানুষই জীবনের উচ্চতর সত্যলাভে তৎপরতা! দেখিয়ে 

আমছে। বিবিধ ধর্মমত সেই তৎপরতারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এবং মেস্জস্তই শা 

পর্দাবলীতেও বৌদ্ধ, শৈব, বৈ প্রভৃতি ধর্ম-দর্শনের সতোর প্রকাশও দেখ! ঘায়। 

বৈষব পদাবলীর মধ্যে যেমন ভক্তছ্াায়ের অকৃত্রিম আকৃতি সহম্র ধারায় 

উৎসারিত হয়ে চিরকা্ের মুক্তিকামী মানুষের পারলৌকিক তৃষা! নিবারণের 
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উপাদান হয়ে উঠেছে, শাক্ত পদাবলীও অন্তুবূপভাবে মাতৃপৃজকের একমাত্র আশ্রয়স্থল 
হয়ে দেখা দিয়েছে । বৈষ্ণব পদ্দাবলীর মত শাক্ত পদাবলীও বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্ম 

হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, আমর] কখনও বিশ্বৃত হতে পারি ন। যে, 

উভয় পদাবলীই ধূলতঃ মহাজন-হাদয় উদ্ভৃত এবং মেজগ্তই এশ্বরিক চিন্তার এশবর্ ও 
মাধুর্য সেগুলির মধ্যে গ্রকাখিত হয়ে যেন কোন অন্তহীন পথে যাত্রা করেছে। 
কবিতাগুলির উৎস তাই এমন মানব হাদয়--যা ভক্তিরসে মিঞ্চিত এবং যেখানে 
মুক্তি-কামনাবৃক্ষের বীজটি অস্করিত। সরল ভক্তিভাব যেখানে প্রধান, সেখানে 
প্রকাশভঙ্গীও সরল এবং মায়ের এশ্বর্যভাব যেখানে তান্ত্রিক রহস্যের আধারে বিধুত, : 

সেখানে কবির প্রকাশভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত জটিলতামপ্ডিত। 
শান্ত পদাবলীর মধ্যে সমসাময়িক জীবন চেতমার প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে 

লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস ধূলিমলিন ও 
অন্ধকারময়। জীবনের সঠিক বিপর্যয় বোধ করি এই যুগেই মর্বাধিক। অত্যাচারী 
রা্গশক্কি ও কেন্দ্রচ্যুত ক্ষমতার অনাচার মমাঁজ-জীবনকে এক ছুরপনেয় অন্ধকারের 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। বাম্তব জীবনের এমন এক রূপের মধ্যে তাই আমরা দুঃখ 
ও বেদনার কান্না! এবং বেদনামুক্তির আকৃতির কোমল আর্ত স্থরটিই শুনতে পাই। 
আর কাদতে যদি হয় তবে মা ছাড়। আর কার কাছেই বা সেই কান্নাকে আমরা 
পৌছে দিতে পারি? তিনিই সেই সর্বারাণ্য। জগন্জাতা ধার বরাভষ্ব দাঁয়িণী রূপের 
মধ্যে আমরা প্রশান্ত আশ্রয়টুকু লাভ করে মায়ের করুণা -গ্রাঞ্থিতে ধস হতে পারি। 
এই সহ্থদয় প্রার্থনাটুকৃই শাক্ত পদাবলীর মর্মবাণী। 

॥ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংল! গ্ভ ॥ 

নিতান্ত এতিহাসিক কারণেই বাংল গছের সচন। কাল হিসাবে ষোড়শ শতককে 

মেনে নিতে হয়| ষোড়শ শতক থেকে মপ্তদশ শতকের পতৃ গীজ মিশনারীদের কাল 
পর্যস্ত বাংল। গ্ঠের ব্যবহার কেবলমান্র চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ, আদালত 
ও চিকিৎস। শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাও এই ব্যবহারের ব্যাপকত। 
ছিলন] বললেই চলে । সুতরাং বাংলা ভাষার ব্যবহার সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরে 
চললেও সে ভাষ! কেরল মাত্র কবিতার ভাষা হ'য়ে ছিল। থ্রীহীয় সপ্তদশ শতকের 
মধাভাগের দ্বয্কাল পূর্বে পতুগীজ মিশনারীদের ধর্মীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি শ্বরূপ 
বাংল! গন্ঠের ব্যবহার সক্রিয় ভাবে শুরু হয় এবং এ বিষয়ে পূর্বস্থরীর গৌরব 
ল।ভ করেন “পোম আন্তোনিও” এবং “মনে! এল-গ্-আসন্ুম্প, সীও”। এদের রচিত 
'কপার শান্ধের অথভেদ? এবং 'বাঙ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ? ধর্মীয় প্রচেষ্টার 
আকারে বাংল! গন্ঠের গ্রারভিক চর্চার নিদর্শন । আর একটি চম্নকগ্রদ তথ্য এই 
যে, প্রথম বাংলা ব্যাকরণও রচিত হয়েছিল বিদেশী পাত্রী £মনোএল" দ্বার এবং 
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&৬ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

রচনার ভাষাও ছিল বিদেশী অর্থাৎ পতুগীজ এবং প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশে 
অর্থাৎ পতুগাল বাজধানী লিসবনে এবং মুক্রণের বর্ণমালাও বিদেশী অর্থাৎ রোমান 
হরফে। এই ব্যাকরণের রচনা কাল ১৭৩৪ খ্রীষ্টা্ব এবং প্রকাশ কাঁল ১৭৪৩ 
খ্ীষ্টাৰ। এই তথা থেকে এই সত্য প্রতিষিত হয় যে, যে মাতৃভাষার জন্য আজ 
আমরা গবিত তার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও গঠনের কুত্রপাত বিদেশীদের ছারাই নিন 
হয়েছিল এবং বিজাতীয় ধর্মপ্রেরণা তার যূলে জার্যকরী ভাবে বর্তমান থাকলেও শেষ 
পর্যস্ত উপকৃত হয়েছি আমবাই এবং তারা উদ্চোগী না হলে এ গুচেষ্টা যে আরও 
বিলম্বিত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

উপরোক্ত মন্তব্য আরও সমীচীন বলে মনে হবে, যদি আমবা ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের অবদান সম্পর্কে সামান্য মাত্রও অবহিত হই। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাবের যুগান্তকাৰী 
এঁতিহাসিক ঘটনাব সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ইতিহাসের ব্যাপক পবিসর্তনেব সম্ভীবনাব 
ইঙ্গিতটি দেখা দিয়েছিল। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌল গুয়োভনই 
রাষ্্ীয় চেতনা-ভিত্তিক এবং যাতে নব প্রতিষ্ঠিত ইংবাজ সাম্রাজ্যের অধিবতব পুষ্টিসাধন 
হয়-সেই উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত হয়েই ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কেরা তদেশীয় কবণিকদেব উত্তম 
ভারতীয় ভাষা-ভিত্তিক জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েব জন্যই বলেজটিব প্রতিঃ। কবেন 
১৮০০ খ্রীষ্টাববে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রকত ইতিহাসের শৃচন। হল ১৮০১ থেকে- 
যখন উইলিয়ম কেরা এব সর্বাধ্যক্ষ হয়ে এলেন শ্রীরামপুর মিশন থেকে কলকাতীয়। 
কেরী বাংল! সাহিত্যেব রচনাকার অপেক্ষা প্রবর্তকের গৌরব লাভ কবে চিরদিন 
বাংল গগ্য সাহিত্যে ম্মবণীঘ হয়ে থাকবেন। বিস্তৃত আলোচনাব অবকাশ ন| 
থাকলেও এটুকু বললেই মন্তবতঃ যথেষ্ট হবে যে, কেণীর আগমন সম্ভব ন! হলে বাংল! 
গগ্ের অগ্রগতির ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হ'ত। 

কেরীর প্রাথমিক প্রচেষ্ট! গডে ওঠে শ্রীরামপুব মিশনকে অবলম্বন করে । ১৭৯৩ 
্ীষ্টাৰে ভারতে আপার পর থেকেই নানাভাবে তিনি নিজেকে এই দেশ্বে উপযোগী 
করে প্রস্তুত কবছিলেন। তার প্রস্থতির ব্যাপকণ্তা তার পুত্র ফেলিক্স কেবী এব" 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সকল স্থদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল। 
তার সততা, আন্তরিকতা ও কর্ষক্ষমত। ছিল আদরশশস্থানীয়। বাইবেলের অনুবাদ, 
রামায়ণ ও মহাভারতের বিবিধ অন্থবাদ গরভৃতি মহৎ কাজ দিয়ে শ্রীরামপুরেব মৃত্রণ 
যন্ত্রের সক্ক্িয়তাব সুচনা হয়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন কর্মকার এবং চার্পস উইলক্ন্দি 
এর নাম আমর! শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণও 

মূলতঃ এ'দেরই দান। 
কেরী মাহেবকে একজন ভারতবিদ বললে অত্যুক্তি কর হয় না। এ দেশে 

কাজে আত্মনিয়োগের পূর্বে তিনি বাংল! ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে মারাঠী, পাঞ্জাবী, 
কানাড়ী প্রভৃতি ভাষার অন্শীলন করেছিলেন এবং পববর্তা সময়ে তিনি অপর 



বাংল। সাহিত্োর সংক্ষিধধ ইতিহাস ৫* 

পঞ্ডিতগণের সহযোগিতায় উক্ত ভাষাগুলির ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ণ এবং 
প্রকাশে ষত্ববান হয়েছিলেন । বাংলায় তার রচিত অনেকগুলি পুস্তকের পরিচয় 
পাওয়া যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর “কথোপকথন? গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়| বইটি 
ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। এদেশে নিযুক্ত ইংরাঁজ রাজকর্মচারীগণ যাঁতে এদেশীয়- 
গণের সঙ্গে বাংল। ভাষার সাহাষ্যে উত্তমরূপে যোগাযোগ স্থাপন করে সরকারী কাঁজ 

কর্মকে সহজ সাধ্য করে তুলতে পারেন এই পুম্তকটি প্রকাণের মূলে মেই উদ্দেশ্যই 
ছিল। বইটিতে ভাগীরঘীর তীরবর্তী অধিবাঁসীগণের বাস্তব জীবন ভিটিক কথোপ- 
কথনের নমুন] সংগৃহীত হয়েভিল। এটিতে মোট একদ্রিশটি অধায় ছিল। বাংল 
দেখের সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রার অতি মনোজ্ঞ চিত্র এতে আছে। চাঁষা, 

ক্ষেত মজুর, ভিক্ষুক, মুটে মজুর, বাড়ীর গৃহিণী এবং অন্যান্ত মহিলারুন্দ তাদের 
বিচিত্র জীবনধারার সামগ্রীক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বইয়ের পটভূমিতে সমুপস্থিত। 
শেষ পর্যন্ত এটি বিকাশকালের বাংলা গগ্যে রচিত আমাদের তৎকালীন সমাজের 
একটি নকৃশ! হয়ে উঠেছে । সেদ্দিক থেকে দেখলে কেরীর কথোপকখন”কে ভবানী 
চরণ বন্দোপাধ্যায় এবং প্যারীচা্দ মিত্রের পূর্বস্থরী বলতে হয়। “কথোপকথন 
সম্পর্কে আরও ছুটি তথ্য এখানে পরিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়--বইটি ছুটি ভযায় 
মুদ্রিত হয়েছিল--এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং অপর পৃষ্ঠায় বাংলা । এটির পরিচয় 

জ্াপক আর একটি উপনাম ছিল--1)19100069 106601€] 00 1861]1686 61) 

80011171716 01 6116 1301811 [781100800,” 

কেরী সাহেবের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংল! গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা" ১৮১২ শ্ীষ্টান্ে 
গ্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ গ্রন্থটি কেরীর নামে প্রকাশিত হন্গেও এর অন্তত ক্র 
কিছু কিছু রচন। অপর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত বা সংশোধিত হয়েছিল । 
বইটির নাম ইতিহাসমালা হলেও আমাদের দেশে বহু পূর্ব থেকে গচলিত নান1 কাহিনী 
এর মধো সঙ্কলিত হয়েছে। এগুলির অন্যতম প্রধান উৎস 'পঞ্চতন্ত্ এবং 'হিতোপদেশ” 
এর মত সংস্কৃত গ্রস্থ। কেবলমাত্র তিনটি ইতিহাস-ভিত্বিক কাহিনী এর মাধ/ সম্গিবিষ্ 
হয়েছে £-(ক) প্রতাপাদ্দিতা (খ) রূপ ও সনাতন এবং (গ) আকবর € বারবল। 
বইটির নান নৈখিষ্ট্য সম্পরকে ও ডঃ স্বকুমার সেন যে মন্তব্য করেছেন তা সবিশেষ 
প্রণিধান ঘোগ্য £ 

“ইতিহাসমালার রচনারীতি সুষম এবং প্রাঞ্জল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
শিক্ষকদিগের লেখনীপ্রস্থত পুস্তকগুলির মধ্যে ইতিহাসমালা রচনা ভঙ্গির দিক 
দিয়া সর্বশ্রেঠ। মনোরম বিষয়বস্ত ও সহন্গ রচনাভঙ্গি বিগ্ভালয়ের পাঠ্য 
হইবার উপযুক্ত ও বিবেচিত হয় নাই বলিয়াই বোধকরি, উতিহাসমাল! পাঠ্য 
পংক্তিভৃক্ত হয় নাই। কিন্তু বাংল! এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম 
গন্পসংগ্রহ বলিয়া! ইতিহাসমালার মর্যাদা কখনও ক্ষুগ্র হইবে না1৮ 
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৮ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

উইলিয়ম কেরী প্রধানতঃ বাংল] ভাষায় শুভাকাঙ্ধী ছিলেন। একথা বলার কারণ 
এই ষে, তিনি অপর ভারতীয় ভাষায় গ্রস্থাদি প্রকাশে উৎপাহিত হলেও বাংলাভাষাব 

উন্নতিব জন্য তিনি কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন এবং তারই 
অন্থবোধক্রমে এই মব ব্যক্তি বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কেরা 
সাহেব নিজেই ই"রাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংরেজী-বাংলা অভিধান প্রনয়ণ 

করেন। বলা বাহুল্য, এগুলি তার অসামান্ত কীতি। 
কেরীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব ব্যক্তি বাংলা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাবা 

হলেন রামরাম বন্ধু, মৃত্ুপ্ধয় বিগ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 
এব" গোলোকনাথ শর্মী। এদের বিষয় সণক্ষেপে আলোচন। করা যেতে পারে। 

এইসব পণ্ডিতগণের মধ্যে রামবাম বন্গু ও মৃত্যাঞ্য় বিদ্যালঙ্কারই প্রধান স্থানীষ 
চিলেন। রামরাম বস্থ ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল বিভাগের একজন 
শিক্ষক। তিনি ছিলেন ফারসীতে বুংপত্তিসম্পন্ন মুন্দী। মংস্কৃতে তার পাণ্ডিত্য না 
থাকলেও মোটামুটি জ্ঞান ছিল। এবং কেরীব সংস্পর্শে আসার পর তিনি মোটামুটি- 
'ভাবে ইংরেজী ভাষ! আয়ত্ত করেছিলেন । টমাসের কাছে তিনি ইংরেজী খিখতেন 
এবং তাকে তিনি বাংলা শেখাতেন। গ্রীবামপুর মিশন থেকে তাঁর রচিত দুখান। 
পুক্তক প্রকাশিত হয়_(১) রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) এবং (২) লিপিমালা 

। ১৮০২)। তাচাডা খ্রীষ্টবিষয়ক একটি দীর্ঘ স্তোত্র তিনি রচনা করেছিলেন 

সলে জানা ঘায়। প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র তার মৌলিক বচন এবং তার রচনা শৈলীব 

নিদর্শন এর মধ্যেই আমরা পেতে পারি। তিনি রাঙ্জ৷ প্রতাপাদিত্যের বংশধর 

ছিলেন এবং সেই হৃত্রে কিছু এতিহানিক তথ্য তাব জান। ছিল। তিনি মূলত 

সেগুলিকে অবলম্বন করেই তাব এই ইতিহাস গ্রন্থথানি রচনা করেন। রচনা 

পদ্ধতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রন্থটির মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্ধ খুব বেশী 

সংখ্যায় তিনি ব্যবহার করেছেন। ফলে রচনা স্থানবিশেষে বেশ দুর্বোধ্য হয়ে 

উঠেছে । আবার রচনার কোথাও বা আশাতীত সরল ভঙ্গী লক্ষ্য কবাষায়। 

বইটির বিষয়বস্ত রাজনৈতিক ইতিহাস হওয়ায় সেকালের রীতি অন্থসাবে আরবী 

কারসী প্রয়োগ যথোপযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হয়- তাছাডা তার প্রয়োগ নৈপুণ্য ও 

বিশেষভাবে দুটি আকধণ করে। 
'লিপিমালা” তার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচন]। বইটি প্রয়োজনভিত্তিক। 

বিদেশী শিক্ষার্থীকে বাংল! সাধু ও চলিত ভাষায় পরোক্ষ অভিজ্ঞতালাভে সাহায্য 

করাই £ই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। বইউটর পরিশিষ্টে গণিত বিষয়ক কিছুসংখ্যক 

পাঠের অবতাবণ! কর! হয়েছিল। বইটির নাম লিপিমাল! এবং বিভিন্ন স্তরের 

শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানের নমুনা স্বরূপ কিছু সংখ্যক চিঠিপত্র এতে 

উপস্থাপিত হয়েছিল । তথ্যের দিক থেকে এ কথাও সত্য যে, অনেকগুলি রচনাই 

চিঠির আকারে কাঠিনী মাত্র। 



নাই | 

বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রি 

রামরাম বন্ুর রচনার শব-সন্ভারের গুকৃতি বিষয়ে পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে। 
তার রচনার অপর বৈশিষ্ট্য এই ষে, প্রধানতঃ তিনি কথা ভাষার অনুকারী ছিজেন, 
যদিও কোথাও ব| বিচিত্র অধথয়রীতি অলম্বনের ফলে রচন| কিছু পরিমাণে আড় 
এবং আরবী ফারসীর বাহুল্য হেতু সামান্ঠ দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। তাঁর রচনার 
সরলতা ও জটিলতা--এই ছুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিছু 
লোকপ্রচলিত বাগভদ্ীর ব্যবহারের দ্বারা! তার গণ্য বেশ সরস ও বান্বধর্মী হয়ে 
উঠেছে। আবার যেখানে তিনি তৎসমশব বছল রচনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন 
_-সেখানে রচনা ভার স্বাভাবিক প্রাণ-স্পন্দন হারিয়ে ফেলেছে। যথা- বিলাপীয় 

্রদ্দন, উচ্ছবীয় বাগ্যকরেরা, অধপাতীয় দূত ইত্যাদি। তৎসম শের শুদ্ধ বানানও 
তিনি অনেক স্থানেই ব্যবহারে সক্ষম হন নি। 

অধিকাংশ সমালোচকের মতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোগীর মধ্যে 
সর্বশেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুনয় বিষ্যালঙ্কার। এ'র জন্মতৃমি মেদিনীপুর । ডঃ স্থকুমার 
সেনের মতে উত্তরধঙ্গে বসবাসের সময় উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে এর পরিচয় হয়। 

মৃত্যুধয় ফোর্ট উইলিয়ম় কলেজের বাংল! বিভাগের প্রধান ছিলেন। মৃত্যুপ্নয়রচিত 

পাচখানি বাংলা বইএর সন্ধান গাওয়া যায়-বত্রিশ সিংহামন', “ভিতোপদেশ 

াজাবলি” প্রবোধ চন্দ্রিক» এবং 'বেদীস্ত চন্দ্রা, । 
বত্রিশ সিংহাসনের প্রকাশকাল ১৮২০ খ্রীষ্টান । বইটি সংস্কৃত গ্রন্থের অন্ুুবা 

এবং ভাষা সাধু। সেকালের রীতি অন্যায়ী ছেদরচিহ্ন অতি অল্পই ব্যবহত হয়েছে 
--ফলে অর্থবোধে ব্যাঘাতের সটি হয়| বাক্য গঠনেও জটিলতা আছে। বিদেশ 
থেকেও বইটির কয়েকটি মংস্করণ প্রকাশিত হয়। রাজাবলির রচনাকাল সম্ভবতঃ 
১৮০৬ খ্রষ্টাব | গ্রদ্থটি সম্ভবতঃ মৃত্যু্য়ের মৌলিক রচনা নয়। কারণ, ঢ।কা বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ের পু থিশালায় একই নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি পুঁথির কথা 
অদ্ধেয় রমেশ মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করেছেন । রাজাবলি প্রাচীন রাজা বিচিত্র- 
বীর্ধ্য থেকে শ্রু করে কোম্পানীর আমল পর্য্যস্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থ। বইটিতে 
আরবী ফারসী শব্ধের বাহুল্য থাকলেও মোটামুটি রচনা প্রাঞ্ল এবং সে কারণেই 
তাঁর গ্রন্থাবলীর যধ্যে সর্বশে্ঠ। হিতোপদেশ গ্রন্থখানিও সংস্কৃত থেকে অচ্ঠবাদ এবং 
রচনাভঙ্গী সংস্কৃতের অতিমাত্রিক গ্রভাবহেতু সাবলীল হয়ে উঠতে পারেনি । কল- 
কাতার স্কুল বুক সোমাইটি থেকে বইটি পুনঃ গ্রকাশিত হয় ১৮৪২ খ্রীষ্ঠাবে। 

“বেদাস্ত চন্জরিকা? স্পষ্টত, বেদীস্ত বিষয়ক সংস্কৃতানুগ গ্রস্থ। রাজ] রামমোহন 
রায়ের বেচান্ত চর্চার প্রতিবাদে মৃত্যুপ্নয় বেদাস্ত চত্ত্রিকা রচনা] করেন। রামমোহন 
মম্পর্কে কিছু কটুক্কিমূলক কথা গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন। রামমোহনের বেদান্ত 
চর্চার প্রতিবাদে নানা যুক্তি তর্ক সহকারে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। রচমা- 
দর্শ সংস্কৃত ভাষার অন্থুমারী। 'গ্রবোধ চন্দ্রিকাঁ পণ্ডিত মৃত্যুয়ের পাণ্ডিত্যের 
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৬০ বাংল ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

অপূর্ব নিদর্শন । দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবোধ চন্ত্রিক পাঠ্য পুম্তক হিসাবে প্রচলিত 
ছিল। বিবিধ রচন। রীতির সংকলন হিসাবেও বইটির একটি পৃথক মর্যাদা! ছিল। 
সেকালের শিক্ষাবিদের! পাঠ্যপুস্তক হিনাবে এটিকে আদর্শ স্থানীয় বলে চনে কবতেন 
বলেই শেষ পর্যস্ত বইটি কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ্যপুন্তকের সন্মান লাশ 
করেছিল। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রকাশিত পুস্তকাবনীকে অবলম্বিত গগ্ের সাধারণ ক্রি 
এথানে উল্লেখ কর] হ'ল। 

(ক) বাক্য মধাস্থ পদবিস্তা যখাধথ ন! হওয়াঘ্স অথবোধের অন্থবিধা হ'ত 
(খ) অর্থ পষ্ট করার জন্য কিছু সংখ্যক অতিবিক্ত ব্দেব ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
(গ) ছেদচিহ্ন সামান্যই ব্যবহত হত। (ঘ অনেক শব্দের বানানের কোন 
সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল না। তাহলেও এই যুগেব গগ্ঘ বচনাকারদের গ্রচেষ্টা৷ এতিহাসিক 
ও উদ্দেশ্যযূলকক বলেই অভিনন্নযোগয। 

॥ বাংল! গণ্ঠ ? রামমোহন অন্ষয়কুমার ও বিদ্ঠাসাগর ॥ 
উনবিংশ শতকের প্রারভ্ত থেকে মধ্যভাগ অবধি কালসীমাব মধো বাংল৷ গঞ্চেব 

সেব! অনেক ভাষা সেবকই কবেছেন। কিন্তু এদেব সকলেব মধোই যে নানাকারণে 

অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রধান এবং বিষ্ঠাসাগব প্রধানতম_সে 

বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বাজা রামমোহন রায় এবং বিষ্ভাসাগব 

মহাশয়_এ'দের মধ্যে কাকে সঠিকভাবে বাংল! গছ্যের জনক বলা সঙ্গত সে কথাটি৪ 

ভেবে দেখতে হবে। কারণ, এটি একটি বিতর্কযূলক অভিধা এবং অধিকাংশ সময়েই 

ইতিহাসনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ মত্য হিসাবে দেখা দেয়নি । বাংলা 

গগ্য গঠন ও রুমোন্নতির আন্তরিক প্রচেষ্টায় উইলিয়ম কেবীব অবদানই ষে, সধাধিক 

_তা ইতিহাসের সত্য হিসাবে গ্রতিষ্ঠিত। বামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিষ্যাসাগব 

বাংলা গগ্ভের বাধ! ঘরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তাকে ক্রমান্বয়ে সুসজ্জিত 

করে উন্নতমানের বাসোপযোগী করে তোলেন। 

রামমোহনেব ভাষা ও সাহিতা সেবার কালসীমা ১৮১৪--১৮৩৩ এবংএটি মনে 

রাখ গ্রয়োজন যে, রামমোহনের ভাষাঁচর্চা পুরোপুরি উদ্দেশ্যযূলক। এই উদ্দশ্য- 

মূলকতার ধর্ম অবশ্ত অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে বর্তমান থাকলেও এক 

বিশেষ শ্রেণীর সহদয় হ্জনধমিতা শেষোক্ত দুজনের মধ্যে বর্তমান ছিল-ঘার 

ফলে শেষ বয়সে গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতে ও অক্ষয়কুমার “ভারতবর্ষীয় উপাসক সশ্পরদায়' 

(১ম ও ২য় খণ্ড) এর মত শেঠস্থানীয় গ্রন্থ রচনা করতেও তিনি ইতত্ততঃ করেন নি। 

বিষ্ভাসাগর মহাশয় প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারক হলেও 'ভরাস্তিবিলাস” ও "শকুস্তলার' 



বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬১ 

অত গ্রন্থ রচনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। রামমোহন, কিন্তু কোন বাংলা 
সাহিত্যগ্রস্থ রচন! করতে চেষ্টা করেননি । অন্্য তার মানসিকতাও অনেকাংশে 
ভিন্ন ছিল | গগ্ঠ রচনাকার হিসাবে রামমোহনের অবদান নিতান্ত স্বল্প নয়। বিস্ত 

বিদ্যাসাগরের তুলন।য় তার গছ্ভ রচনার মৌল ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভঃ সুকুমার সেন 
তার “বাঙ্গলা সাহিত্যে গছ নামক গ্রন্থে রামমোহনের বাল! রচনার পরিচয় দান 

€সঙ্গে তার যে অব পুস্তক ও পুস্তিক।র উল্লেখ কবেছেন সেগুলো! বিশ্লেষণ করলে দেখ! 
যায়--রচনার সবগুলিই গ্রায় তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী । তার বাংলা 
নচনার পরিচয়জ্ঞাপক তালিকাটি এইরকম :-(১) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, 
(২) গোস্বামীর মহিত বিচার (৩) প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (৪) পথ্য প্রদান 

(৫) গৌভীয় ব্যাকরণ (৬) বিভিন্ন উপনিষদের অষ্টবাদ (৭) বেদাস্ত গ্রন্থ ও 
(০) বেদাস্তসার। স্পই্তঃই দেঁখ। যাচ্ছে যে, বেদাস্ত ও উপনিষদের চর্চার প্রসার হক 

এমন একটা ইচ্ছার বসবর্তী হয়েই তিনি এই সব প্রাচীন শাস্গ্রন্থের বাংল। অন্ুখাদ 

করেছিলেন। 

গ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত “বাংল! গছ্যের পদাঙ্ক" শীর্ষক গ্রন্থে রাজা রামমোহনের 

রচনার যে নমুন! প্রদশিত হয়েছে সেগুলো বিশ্সেষণ করলে তারমধ্যে সরসত। ও 

সৌন্দর্যের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রামরাম বন্থ বা মৃত্যুপ্চয় থিছ্যা- 
লঙ্কারের রচনার থেকে স্থবোধ্য বাংল! অবশ্যই রামমোহন লিখেছেন। তার পৃবর্তী 
গছারচনাকারেরা যে দুরূহ তৎসম এবং বিদেশী পব্ববহুল উদ্ভট গছ্য লিখেছেন 

রামমোহনের গদ্য সে তুলনায় অনেক সহজবোধ্য শব্দ সমদ্িত। কিন্ত, মেই সঙ্গে 
একথাও ঠিক যে, দূরান্নয়ের বৈশিষ্ট্টটি রামমোহনের গণ্ভে থাকায় ভীবগ্রহণ খুব 
সহজসাধ্য ছিলনা । তাছাড়া! খুব সামান্ত সংখ্যক ষতিচিহ্ন ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থের 

স্পষ্টত! ফুটে ওঠে নি। রামমোহনের গগ্যের সমালোচন! প্রসঙ্গে ঈশর গুপ্ত রচনার 
প্রাগ্তলতার উপর জোর দিলেও সরসতার অভাবের বিষয়টি উল্লেখ করতে বাধ্য 
হয়েছেন--“সে লেখায় শবের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্ঠত। ছিলন|।৮ 

শব্ধ সন্নিবেশে সৌনর্য-দৃষ্টির প্রয়োগ যে অক্ষয়কুমারও খুব সার্থকতার সঙ্গে 
করতে পেরেছেন ত| মনে হয় না। কিন্তু তার রচন। আরও স্থগঠিত এবং গভীর 

ভাব প্রকাশে সক্ষম। এমন কথাও বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় ষে বিদ্যাসাগরের 
রচন] ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্বে আত্মগ্রকাশের পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় কুমার 
অনেক প্রাঞ্জজ ও ভাববহনক্ষম সংহত গন্ রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের 

প্রথম দিকের গঞ্ঠরচনার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত সংস্কৃতগ্রভাব বিদ্যমান থাকায় ভা 

খুবই জটিল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে । অবস্তা যথেষ্ট অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যাসাগর 

মহাশয় তার রচনাকে এই যাস্ত্রিক আড়ষ্টতার প্রভাব থেকে বাচিয়ে তার মধ্যে 
গ্রাণ-স্পনদন এনেছিলেন এবং সে ভাষ। সহসা যৌবন-সৌন্র্যে মণ্ডিত হয়ে সর্ব 
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প্রকার ভারবহনে সক্ষমত] অর্জন করেছিল। কিন্তু, এসব সত্য হলেও অক্ষয়কুমারেব 
প্রভাব ও শক্তিমত্তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। একথ৷ বল! খুবই 
সঙ্গত যে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইতিহাস সৃষ্টির গৌরব লাভ করেছিলেন বলেই 
তাদের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের মুল্যায়ণও সামগ্রীক গ্রথর ব্যক্তিত্বের দ্বার! সমধিক 
প্রভাবিত হয়েছিল। এবং এই ছু'জনের রচনার ভাষা ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণ 
যত বেশী হয়েছে সেই তুলনায় অক্ষয়কুমারেব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ততখানি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেনি। অর্থাৎ তিনি অনেক পরিমাণেই অনালোচিত থেকে গেছেন। 
অতএব অক্ষয়কুমারের-গদ্যরচনাব উপর নতুন আলোকপাত এঁতিহাপিক কারণেই 
প্রয়োজন | মনে বাখতে হবে, বিদ্যাসাগরের “বর্ণপরিচয়” এবং “কথামাল। ষে 
শিক্ষাকেন্দ্রিক গৌরব লাভে ধন্য হয়েছিল অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' তার তুলনায় 
কিছুমাত্র কম গৌরব লাভ করেনি । ডঃ স্বকুমাব সেন মন্তব্য করেছেন “বু বৎসর 
ধরিয়। চারুপাঠ বাঙ্গালী বালকের ভাষাশিক্ষায় ও জ্ঞান বৃদ্ধির যোগান দিয় 
আসিয়াছে।” কিন্তু এসব মন্তব্য থেকে একথা মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই 
যে, ভাষাবিজ্ঞানী এবং ভাষাশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগর প্রতিভার অবযূল্যায়ণ হুচ্ছে। 
উনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে আবিভূতি গগ্ লেখকদের মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ই যে বাংল। গদ্যের প্রাণধর্ম আবিফারের গৌরব লাভ করেছিলেন ত৷ 
এঁতিহাসিকভাবেই সত্য এবং সেজগ্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংল! ভাষার ছন্দ, লালিত্য, 
রসমাধূর্য এবং দাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিদ্যাসাগরেরই একক আবিষ্কার এবং এই 
দুল'ভ উপলব্িব কলই যে ললিত মাধুর্যময় বাংল। গদ্য--তা নিঃসংশয়েই বল। যায়। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোঠীর কোন ব্যক্তিকে নয়--রাজ। রামমোহনকে নয়--অক্ষয় 

কুমারকে নয়__ঈশ্বরচন্্র বিদযাসাগরকেই যে বাংলা গদ্যেব জনক বলা হয় এবং এই 
অভিধ। ষে নিতান্ত সমীচীন তা সম্ভবতঃ উক্ত কারণেই। একজন সমালোচকেব এই 
উক্তি তাই নিতাস্ত মামুলী প্রশংমা-বাণী নয়__ 

“সত্যই বিদ্যাসাগবের আগে বাঙ্গলা গদ্যে শ্রীবাছন্দ বড কিছু ছিল না। 
বিদ্যাসাগরই বাংল! গদ্যে লালিত্য ও শ্রতিমাধূর্য্য আনয়ন করিয়াছিলেন । 

বাংল। গদ্যের ছন্দ তিনি আবিষ্কার “করেন। ছন্দোময় বাক্য গঠনরীতির 

প্রচলন বিদ্যাসাগর মহাশয় অতুলনীয় কী্তি।” 

বিদ্যাসাগবের রচনাবলী নিতাস্ত স্বপ্লায়তন নয়। তার রচনাকে বিবিধ শ্রেণীতে 

ভাগ করা যায় । মোট পাঁচ শ্রেণীর লেখা আমর দেখতে পাই ঃ 

(ক) পাঠ্য পুস্তক :-. 

(১) বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। (২) ব্যাকরণ কৌমুদী। 
(৩) কথামালা । (৪) বোধদয়। (৫) জীবন চরিত (চেস্বার্সের 
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01061) অবলম্বনে ) (৬) চরিতাবঙ্গী। (১৮৫৬) (৭) বাঙ্গালার 

ইতিহাস। 
(খ) অন্থবাদ গ্রন্থ £- 

(১) বেতাল পঞ্চবিংখতি | (২) ভ্রান্থিবিলাম। (৩) শকুন্তুল|। 

(৪) সীতার বনবাস। 
(গ) সাময়িক প্রসঙ্গ :- 

(১) বিধবা বিধাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কি ন। এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ' 
(২) বাল্য বিবাহ রহিত হওয়। উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। 

(খ) বিবিধ_ 
(১) নংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাণ, (২) ববিষ্াসাগর চরিত, 

(৩) মহাভারত, (৪) গ্রভাবতীস্ভীষণ। 

(ও) কিছু বিচিত্র ধ্মী রচন।-_ 

(১) ব্রজবিলাস, (২) রত্ব পরীক্ষ। (৩) অতি অল্প হল (৪) আবার 

অতি অল্প হইল। 

যদিও বিদ্যাসাগর মাহিতাগ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সংস্কৃত গ্স্থের সাহামা নিয়ে- 

ছিলেন--তবু সেগুলি ঠিক ভাষাম্থবাদ ছিল ন|। কারণ, বিষয়বস্ত যূল্লাহ্গ হলেও 

পরিবেশন-বৈচিত্র মনপূর্ণ নিজন্ব এবং তার ব্যক্তিত্ব চি্চিত। তার ব্যক্তি জীবনের 

সহায়ত। এই সব গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিক্ষিপ্ত হয়ে এক পৃথক মর্ধাদ! লাভ 

করেছে। সর্বোপরি অনন্যসাধারণ গেলবত| ও মাধূর্যের জন্য এক বিশিষ্ট লৌন্দর্ধে 

মণ্িত হয়েছে এইসব রচন|। 

তার গাঠপুন্তকগুলি এক ক্থদুনভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহযোগে রচিত। এ প্রসঙ্গে 

অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তার সাদৃস্ঠ মহায়তার সঙ্গে বিবেচ্য। উনবিংশ শতকের পাঠা- 

ুন্তক রচয়িতাগণের মধ্য বিষ্াসাগর প্রধান স্থানীয় বলে গণা। তীর রচিত অনেক 

গাঠপুত্তক এক শতক পরে আজও মগৌরবে গ্রচলিত। বিগ্াসাগরের রচন র গ্রধান 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির নন্গে সন্দয়তার সংমিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথের পিগ্যাসাগন 

বিষয়ক রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটি শেষ করছি-_ 

াগ্ভের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামগ্ন্ত স্থাপন করিয়! তাহার গতির মধো 
একটি অনতিলক্ষা ছন্দত্রোত রক্ষা! করিয়া, সৌম্য ও সরল শবগুলি নিবাচন 

করিয়। বিদ্ভামাগর বাংলা গ্তকে লৌনদর্ধ্য ও পরিপূর্ণত! দান করিয়াছেন। 

গ্রাম্য পাপ্ডিত্য ও গ্রাম্য বরধরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে 

ভন্তরসভার উপযোগী আধ্যভাষারপে গঠিত করিয়। গিয়াছেন।” 

(াস্া 
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॥ প্রবন্ধক্কার ও ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ 
উনবিংশ শতকের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বাংলাদেশে বহ্িম- 

ন্ত্র চট্টোপাধ্যায় উজ্জ্বলতম নামগ্ুলির একটি । জাতীয় নবঙ্গাগরণের ছন্ব-সমৃদ্ধ এব" 

যুগপৎ ধ্বংস ও স্ষ্টির পরম সন্ধিক্ষণে ঘে সব ভাবতীয় মনীষী প্রাচীন ভারতীয় 
সাধনার সমংস্কৃত বপকে অবলম্বন করে একটি বলিষ্ঠ জীবন-ভিত্তিভূমি গঠন কবে 

পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ চিন্তার আলোকে স্থুষম ভবিস্তৎ জীবন গঠনে ব্রতী হয়ে বিবিধ 

সাহিত্যিক কর্ষানুষ্ঠানে তৎপর হয়েছিলেন--বহ্কিমচন্ত্র তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ট স্থানীয়। 

তার শতক দেখা দিয়েছিল ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বপে। তৎকালীন পটতৃমিতে 
দাডিয়ে আপন প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে উজ্জল ভবিষ্যুৎজীবন গঠনের বান্তবতাকে যেন প্রত্যক্ষ 

করে পরহিত ব্রতেই আপন সাহিত্য-ক্ষির শিল্পীজনোচিত নৈপুণ্যকে নিয়োগ 
করেছিলেন। এমন ছুলভ দৃষ্টি ছিল বলেই বিবিধ কালসীমার অন্তর্গত বিচ্ছেদ- 

গুলোকে সমগ্গিত করার বিশেষ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তৎকালীন যুগ 

চিন্তা যেমন তার শিল্পী ৪ সাধক-মানসকে গঠন কবেছিল, অপরদিকে তেমনই তাব 

লোকোন্তর দৃষ্টির সঙ্গে মিণেছিল তার জীবনদৃষ্টি এবং তার সমগ্র সাহিত্য সাধনার 

মধ্যে পড়েছিল এই সমন্বয় দৃষ্টির প্রভাব । উনবিংশ শতকের অর্ধগঠিত সাহিত্যিক 

পটভূমিতে তিনি অবতীর্ণ হয়ে শুধু যে বিম্ময়কর ভাবপ্রবর্তনার দ্বারা নব যুগের নটি 

করলেন- তাই নয়, পরন্ত তার সাহিত্য-কর্ম-গ্রচেষ্টা বিশেষ শৈলী দ্বারাও চিহ্নিত হল। 

বঙ্কিমচন্দ্র তাই একাধাবে আঙ্গিক-সংগঠক এবং নব মানবিক ভাব চেতনার উদগাত|। 

, তাঁর রচন। থেকেই তার সাহিত্য-প্রেরণার উৎস নির্ণয় কর! সম্ভব এবং সঙ্গত। 

এক স্থপরিসর কল্যাণ চিন্তা থেকেই তার সাহিত্য-প্রেবণা সমুদ্ভূত হয়। জাতীষ 

সংস্কৃতির মধ্যে নব প্রাণসঞ্চারের মাধ্যমেই তিনি জাতীয় জাগরণের ও সাবিক 

সমৃদ্ধির বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে 

কর্মবীর ও স্বপ্ুত্রষ্ট-এই উভয় সত্তারই স্তধম সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। কবি- 

সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর মাহিত্য গুরু। সাহিত্য প্রেরণার পৃষ্ঠভূমি স্বভাব 

ধর্মাুসারে সাহিত্য-প্রতিভা ললিতা ও মানস'এর বপায়ণে প্রযুক্ত হলেও- সেই 

সত্যকে আমরা কেবলমাত্র জাতীয় বিশিষ্ট ভাবধারায় অন্কারী বলেই মনে করতে 

পারি। নীন্রই তিনি পথ পরিব্ন করলেন এবং যৌবনের প্রাথমিক মোহ-কুয়াশা 

অপহ্ত হলেই গগ্/-'অবলম্বী সাহিত্য সাধনার রাজপথ তার মানসে স্থপ্রসারিত দেখা 

গেল, তিনি পরিচয় পেলেন--উপন্যাসেই তার প্রতিভার যথার্থ মুক্তি। হৃচন! হল 

১৮৬৫ এর “ছূর্গেশ নন্দিনীর এতিহাসিক পদক্ষেপ -যায় প্রতিধ্বনি চতুষ্পার্শকে 

্বল্নকালেই সচকিত করে তুলল। নতুন বিশ্ময়ে প্রকাশিত হ'ল “কপালকুণ্ডলা--যার 

মধ্যে দেখতে পাই মধ্যে গভীর জটিল রহস্তঘেরা সাগর-বনানীর স্বপ্ন কল্পনার জীবনকে 

ঘিরে এক পাঁথিব জীবন-জিজ্ঞাসার রূপায়ণ। এর অঙ্গপম শিল্পকল। অবিলম্বে পাঠক 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬৫ 

মমাজকে এক অপরিচিত আনন্দের স্বাদ এনে দিল এবং অন্ুবূপ বিম্ময়বোধে তার! 
আব& হলেন। এবং এই দিনগুলোর চমক ৪ কোলাহলকে কেন্ত্র করেই বোধ 
করি রবীন্দ্রনাথের অবিন্মরণীয় মন্তব্য £ 

“এক মুলধারে ভাববর্ধনে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ব বাহিনী এবং পশ্চিম বাহিনী সমস্ত 
নদী নিঝ'রিনী অকন্মাৎ পরিপূর্ণতা! প্রাপ্ত হইয়া! যৌবনবেগে চলিতে লাগিল।” আজ 
থেকে শতবর্ষ পূর্বের সেই ইতিহাস স্বাট্টিকারী উচ্ছ্বাস যেন এখনও কান পাতলেই 
আমাদের রক্তের মধ্যে ধ্বনিত গুনতে পাই । এই নব আলোক টির প্রবুদ্ধ চেতন! 

বঙ্কিমচন্ত্রকে নব নব সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগে বাধ্য করল এবং ফলম্বরূপ বাংল। 

সাহিত্যের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সর্বাধিক শক্তিশালী কথাশিক্লীর আবির্ভাব হ'ল-- 
ধাকে আমর! এযুগে “সাহিত্যসম্াট অভিধ। দিয়েই হৃদয়কে তৃষ্ট করতে পারি নি।৮ 

অবশ্ট ইতিহাসের চোখে প্রতিভার ভ্রান্তি এবং তার নিরসন -সবই একট! বিশেষ 
দাঁৎপর্য লাভ করে। মাইকেলের “ক্যাপটিভ লেডী' রচনার মত বঙ্িমচন্দ্রের 
28100013878 ৭116) 'রাজমোহনের বৌ” অবশ্যই একট] এতিহাসিক ভ্রান্তি। কারণ, 
উনবিংশ শতকীয় বিদেশী প্রভাবের অধীন হয়েই তাবৎ শিক্ষিতকুল ইংরেজীর চরণে 
জীবন মন সমর্পণ করে ইংরেজী-আশ্রয়ী রচনায় আত্মপ্রকাশের সাধনায় মগ্ন হয়ে 
খঁকতার অন্বেষণে তৎপর হয়েছিলেন। তাদের কজনকেই বা আজ দেশ মনে 

রেখেছে আর বঙ্গভাষাসেবী এবষ্যাসাগর ও বঙ্কিম চন্দ্রের স্বানই বা কোথায়? 
তিহাসে প্রতায় দৃষ্টি নিয়েই বলা! যায় যে, সুদুঢ়ভাবেই এই প্রশ্নের মীমাংসায় আজ 
থকে অনেক আগেই মমগ্র জাতি উপনীত হয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাম রচনায় স্কট প্রমুখ বিদেশগণের প্রভাবের কথা মকলেই 
উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু, বিশ্বৃত হলে চলবে না যে, এই প্রভাব নিতাস্ত বাহ 
এবং মে কারণেই তা! তার অন্তরলৌক স্পর্শ করতে পারে নি। যে এঁতিহাসিক 

উপন্যাসের মহান রূপকার হিসাবে বঙ্কিম প্রতিভা কীতিত তার পিছনে এটি ছিল 
[কটি উপপ্রেরণার মত। তাছাড়া তার প্রতিভার আভ্যন্তরীণ ধর্ষের কথ! মনে 
খালে আমর শেষ পর্যস্ত তার অনন্যসাধারণ সংঙ্গেষণ ও সমন্বয় ও আত্মীকরণের 

বশেষ সত্যটিতে পৌছাব। অতীত-প্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বভাবসিদ্ষ আর এই 
তীতকেই তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠতম উপাদান হিসাবে গ্রহণ 
রছিলেন। বস্ততঃ এই অতীত চেতনাই তার ভবিষ্যৎ নিমিতির সোপান হ্বরূপ 

ছল। আর বোধ করি, একে আশ্রয় কয়েই নন্বীর্ণ বাঙ্গালী চেতন। থেকে যাত্রা 
কু করে সর্বমানব-সমাজ সত্যের হ্বর্গরাজ্যে তিনি সহজেই উপনীত হতে পেরেছিলেন 
॥বং এটিই তার সাহিত্যের মর্মাশ্রয়ী সত্য । 

অন্বের হিসাবে বন্ধিমচন্ত্রের উপন্যাসের সংখ্যা নিতাস্ত স্বল্প নয়। দুর্গেশনন্দিনী 
থকে সীতারাম অর্থাৎ ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে তিনি মোট 

বাংল! ( বিষয় )--৫ 



৬৬ বাংল! ভাষা! ও সাহিতা শিক্ষণ পদ্ধতি 

১৪ খানি উপন্তান রচন। করেছিলেন--সেগুলির বিবিধ শ্রেণীবিভাগ ডঃগ্রীকুমার বন্দোুউিজ শ্রে 
পাধ্যায় এবং ভঃ স্থবোধ মেনগুধ প্রভৃতি সমালোচকগণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথা নাভ ম! 
সত্য যে এসব শ্রেণীবিভাগ সার্ধজনীন স্বীকৃতি না পেতেও পারে। ঘাইহোক| পরিশীলি 
বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক, সামাজিক, রোমার্টিক, দেশাত্মবোধক, তবমূলক প্রভৃতি বিঝিধ অন্বেষণে 
শ্রেণীর উপন্যাসের রচধিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে 'রাজসিংহ' প্রত পন্ক্লোব 
এঁতিহাসিক উপন্াস। অনেকে অবস্ব "ছুগেশিনঙ্গিনী 'আননদমঠ সীতাবাধ হাপস্ম 
গ্রভৃতিকেও এর অস্ততত্তি করেছেন। তব সামাজিক উপন্তামেব মধো “বিষবৃদ্ধ এপ 
এবং 'কৃষ্ণকান্তেব উইল” শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছে । রোমার্টিক উপন্যাস হিমা সমন্বিত 
গ্রধানতম 'কপালকুগ্লা' এবং প্রসঙ্গক্রমে 'রজনী' এবং “ইন্দিরা” প্রভৃতির না অবস্ত নি 
উল্লেখ্য । গ্রখ্যাত কল মমালোচকই অবশ্ত এবিষষে একমত ষে, তাঁব শেষ জীবনে যে কথা 
বচিত তিনথানি উপন্াস আনন্দমঠ, দেবী চৌধুবাণী এবং সীতারাম প্রধানত; তব] ধর্মী ক. 
মূলক এবং জীবনাপ্রয়ী ভাবতীয় সনাতন ধর্মচেতনাবোধ থেকেই প্রেরণা পেয়েছে সাম্য ( 
একথাও বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, শেষ পর্যায়েব এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিম চিন্তাযূত 
অনেক পরিমাণেই একটি মিশ্র রীতি অন্থদরণ করেছেন শ্রেণীর 

উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ যাইহোক না, কেন--তার অধিকসংখ্যক উপন্যাসে 'লোকর 
কথাশিল্পেব আদর্শ রচনারীতি অন্ুস্থত হয়েছে । উপস্তাস রচনার প্রচেষ্টা পূর্বে কিছু রসাশ্রিং 
কিছু দেখা দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে তুলনায় মেগুলি নিতাত্তই নগণ্য। ভবাণীচব' রচনা হ 
বন্দযোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস, (১৮২৫) ফবাসী মহিল! মুলেন্স রচিত “ফুলমণি € গভীর 
করুণার বিবরণ অথব! গ্যারীটাদেব “আলালের ঘরেব দুলাল" প্রাবস্তিক প্রচেষ্টা গ্রতিফঃ 
হিমাবে অভিনন্দনযোগা হলেও এগুলি প্রচেষ্টা মাত্র ফলবতী প্রচেষ্টা নয়। তা? 
বিগত একণত বৎমরেব বাংল! “উপন্তাস সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্ত্রকে এখন 'কমলা 

শ্রেষ্ঠতম বললেও অতু্তি হয় না। উপপ্তাস রচনায় কালাতীত আদর্শ তারই রচনাব্ পটভূমি 
মধ্যে প্রতিভাত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন, মমাজ, পারিপার্ি' পর্যবেক্ষ 
কের গুরুতর পরিবর্তনহেতু জীবনদৃষ্টিরও পরিবর্তন সাধিত হয়_-এই বিষয়টিকে সত] আপাত 
হিসাঁবে মেনে নিলেও জীবনেব রহস্যময় জটিল তাব শিল্পসম্মত উপস্থাপনই যদি উপত্যাস্মুবেদনার 

হয় তবে বঙ্ধিমচন্দ্রেব উপন্যাস সর্বকালের নিবিধে গ্রায় আদরশস্থানীয়। বঙ্কিমনেগুহয়ে অ 

কাঁল থেকে আজ পর্যাস্ত উপপ্াম রচন| রীতির মধো প্রভূত পরিবর্তন মাধিত হযেছে পরের ₹ 
এবং কাহিনী প্রধান উপন্যাস ক্রমশঃ চবিত্র প্রধান উপন্যাস ও সবশেষে বিশ্লেষ 
প্রধান এবং চেতনাপ্রবাহ্মূলক উপন্তাসে পরিবতিত হলেও বন্ধিমচন্ে 

উপগ্ভাসের শিকল্পরহন্তের কেন্দ্রীয় মত্যের উদঘাটন, ভাব-গভীরতা, শিল্প, সর্বোপরি 

জীবন জিজ্ঞাসা যার মুলকথা ব্যাপকতব জীবনপত্যে উত্তরণ ইত্যাদি সর্বকানে তবে 

পাঠকের কাছেই তার উপন্তাসেব আকর্ধণকে অঙ্লান করে রাখবে। রা 
বন্ধিমচন্তরের শিল্পীদত্। অথণ্ড হলেও একই জীবন-সত্য প্রেরণায় উুদ্ধ হয়ে তির 

তীর সষ্ট ক্ষমতাকে নিয়োজিত করেছিলেন কথানাহিত্য ও মননশীল লাহিত্য--এ? 
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বন্দো| উভ্য শ্রেণীর রচনায়। বলা বাহুলা সাহিতোর এই ছুটি শাখায় সামগ্রীক পরিচয় 
একথা লাভ না করলে পরিপূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রে রূপটি উপলব্ধি কর! দুঃসাধ্য । কারণ, এক বিংখষ 
ইক পরিশীলিত, কল্যাণময় জীবনলাভই ছিল বঙ্কিম-আধ্ডির শেষ অস্বিষ্ট। এবং সেই 
) বিঝি অন্বেষণেই তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। বঙ্ছিমচন্্র বাংলা! সাহিতে)র 
গ্রকৃতপুন্তল্লোক ভগীরথ, তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের স্ু্যোদয় বিকাশ করলেন, আমাদের 

[তাবাস্মীপন্ম সেই গ্রথম উদঘাটিত হ'ল। 
বৃদ্ধ! গপন্বাসিক বস্কিমচন্জ্রের পরিচয় লাভের সঙ্গে প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ছবিটি 
হিনা" মমস্বিত করলেই আমরা পরিপূর্ণ বঙ্কিমচন্রকে পাই। কিন্তু, ইনি কোন বন্ধিমচন্্র? 
বর নাধ অবশ্ত শিল্পা বন্ধিম ও প্রবন্ধকার বঙ্কিম একে অপরের পরিপূরক | তার জীবন দর্শনের 
জীবনে যে কথাটা শিল্পরসমপ্তিত করে বলেছেন কথা সাহিত্যের মধ্যে তাই তিনি স্পষ্ট বাস্তব- 
8 তত্ব 'করে বলেছেন কৃষ্ণ চরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ব (১৮৮৮) বিজ্ঞান রহমত (১৮৭৫), 
য়েছে দাম্য (১৮৭৯) প্রভৃতি বিবিধ গ্রবদ্ধাবলীতে। উল্লিখিত সব রচনাই গরু 
মন্ত্র চিস্তাযুলক অর্থাৎ গভীর মননশীল ও মতগ্রধান। তাছাড়া তার একটি বিশিষ্ট 

শ্রেণীর রচনা রয়েছে যার সমকক্ষ রচনার নঞ্জির বাংলা সাহিত্যে বিরল। 
'লোকরহশ্য” “মুচিরাম গুডের জীবনচরিত+ এবং “কমলাকান্তের দগ্তর” বঙ্ধিমচন্ত্রের 
রসাশ্রিত বিচিত্র রচনা । বঙ্কিমচন্দ্র এবং অধিকাংশ সমালোচকের মতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
রচন! হচ্ছে 'কমলাকান্তের দপ্তর । কমলাকান্তের আপাত উদ্দাসীন চরিত্রের মধ্যে 
গভীর জীবন-জিজ্ঞাস। ক্লিট তত্ব্শী বঙ্কিমচন্দ্র আপন ব্যক্তি চরিত্রের রসাস্বিত 
প্রতিফলন হয়েছে। এটি বাংল। সাহিত্যে অনন্যসাধারণ রচনা-কি বক্তব্যের 
স্বকীয়ত। এবং গভীরতায়-কি বক্তব্য প্রকাশের অভিনব ভঙ্গীতে, তিনি যেন 
'কমলাকাস্তের” মুখোস পরে জীবনের কলকোলাহলের পশ্চাদবর্তী এক গ্রচ্ছন্ 
পটভূমিতে নিজেকে স্থাপন করে বিশেষ প্রজ্ঞা-ৃষ্টির আলোকে গতিমান এই জীবনকে 
পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। সরম বাগভঙ্গীর সহায়তায় জীবনের এক 
আপাত-লঘু পরিচন্ন এখানে উদঘাটিত, যার অস্তস্থল থেকে একটি ব্যর্থতা-পীড়িত 
বেদনার দৃষ্টিতে কবি-দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র এই জীবনের পরমার্থের সন্ধানে ব্যাপৃত 
হয়ে অবশেষে সতাপ্রাপ্ত হয়েছেন-”আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়।ছি - 
পরের জন্ত আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সখের অন্ত কোন খুল নাই” 

বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশালায়তন গ্রবন্ধ সাহিত্য-তার বিশেষ স্থানটি বাংল। সাহিত্যে 
কোথায়? উনবিংশ শতকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অসংখ্য চিন্তাবিদ ধার! 

নানাভাবে তাদের চিন্তার সম্পদ আমাদের সামনে পু্ীভূত করে রেখে গেছেন। 
তবে বঙ্ধিমচন্দ্র কোন অর্থে বিশিষ্ট? এর উত্তর একটি কথাতেই দেওয়া যেতে পারে। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এমন মিলিত ও সম্বিত উদ্ধার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র 
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তিন বিপুল ক্ষমতাবলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার আত্মসাৎ করেছিলেন এবং তারই 
সঙ্গে নিজের সংস্কারমুক্ত অথচ অতীতগ্রেমী ও সতাকে সাঙ্গীকৃত এবং সংযুক্ত করে 
এক উদার ও মছান মানবিক ভবিষ্ততের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তার মানসিকত। 
গঠনে অতীত বূগের ভারতীয় সংস্কৃতিকেই আশ্রয় করেছিল অথচ এক মোহ্মুক্ত 
স্বচ্ছ বিচারবোধের দ্বার! পরিচালিত হয়ে তাকে বহুল পরিমাণে সংস্কার করে আধুনিক 
জীবনেব উপযোগী করে গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধাবে 
বন্তবাদী ও আদর্শবাদদী। বস্তর মধ্যেই তিনি শাশ্বত চৈতন্য সত্তাকে স্থাপন কয়তে 
আগ্রহী ছিলেন। ধর্মের সেইটুকুই আশ্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন য! মানুষের আস্তব 
সত্তার জাগরণ ঘটিয়ে যাহ্ষকে মানুষ করে তুলতে সক্ষম হয়। তাই তাকে আমরা 
সংস্কারমুক্ত এক আধুনিক দার্শনিক বলতে পারি। বঙ্ধিমচন্ত্র ধর্মকে বুদ্ধির জগতে 
স্থাপন করেই তাকে যুক্তি ও তর্কের আঘাত সহকারী একসত্যে পরিণত করতে 
চেয়েছেন। এদিক থেকে তিনি রামমোহন, বিদ্ভাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথের 
সমগোত্রীয় । 

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্কিদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ” 
সামা, 'লোকরহস্ত এবং “মুচিরাম গুডের জীবন চরিত অশেষ আকর্ষণের 
সামগ্রী। এযুগের সংঘাতমুখর বিবিধ “ইজম” এর পটভূমিতে বঙ্ধিমচন্ত্র এক বিশিষ্ট 
সমাজবাদী -সমন্থয়ী রাজনৈতিক ও সমাজ-দর্শনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। আজ 
থেকে শতবর্ষ পূর্বে তিনি বাংল! তখ! ভারতের সাধারণ ও অসাধারণ সব শ্রেণীর মান্য 
সম্পর্কে ষে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করেছেন--তা! যথার্থ বিন্মনকর। তার চিন্তার 
অভিনবস্ধ এই যে, রাজনৈতিক চিস্তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তার যোগসাধন করে 

তিনি চিন্তার তথ! জীবনের পরিপূর্ণত। সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন। 
প্যখন সকলেই আমার তুল্য তখন আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন 
মনুয়েরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের 

ঘেমন সাধ্যান্থসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যাছুসায়ে পর-সমাজেরও তেমনি 
ইষ্টসাধন করিব।.**"""পর সমাঞ্জের অনিষ্ট সাধন করিয়া, কাহারও আপনার 
সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না| ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক 
শ্রীতি ও দেশ-গ্রীতির সাহগশ্ঠ।-স্ধর্মতন্ 

আশ। করি, এই উদ্ধতি কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা ন৷ করেই ম্বমছিমায় উজ্জ্বল । 
বক্তব্য প্রাধান্ত হেতুই যে রচনা সাছিত্ো পরিণত হয় তা নয়। শৈলী সর্বন্বত। 

সমর্থনকারী আলংকিরকের ত গ্রকারম্তরে প্রকাশ নৈপুপ্যকেই সাহিত্যিকের মৌন 
শক্তি বজে মনে করেছেম এবং বলেছেন--'রলাত্মক বাক্যই হুচ্ছে কাব্য। বন্ধিমী- 
শৈজী এই বন্তবোর় অভিনবত্থের উপয়ই গড়ে উঠেছে। তার বক্তব্যের বিশিষ্টভার ত 
তুলমাই নেই-লেই দঙ্গে মিশেছে তীর প্রকাশ এই্বর্য। রবীজরনাখের লগৌরব 
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্বাকৃতির পর এবিষয়ে কোন গ্রন্থ ওঠা অসম্ভব। কারণ মতটি এঁভিহাসিক প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছে। পৃথিবীর যে সব সাহিত্যিক নিজস্থ্ই ভাষাখাতে সাহিত্য আতকে 
প্রবাহিত করে যুগপৎ ভাষ৷ ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের মধ্যে 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ। বঙ্িম পূর্ববর্তী অথবা! সমসাময়িক যে কোন গদ্য রচয়িতার ভাষ। 
বিশ্লেষণ করলেই সে সত্য উদঘাটিত হবে। তৎকালীন ছুটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বিষ্তা- 
সাগরীয় ও আলালী _ এই ছুইএর মধ্যে প্রথমটিকে যথাবিছিত সংস্কার ক'রে গ্রহণ 
করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু তাই নয়-তার সদা-সংস্কারপন্থী ও স্ষ্টিশীল মন যে 
কেবল প্রতি মুস্ণে উপন্তাসগুলিকে সংস্কার করে নতুন রূপদানে তৎপর থাকত - তাই 
নয়, ভাষ! সম্পর্কেও তিনি অতিমাত্রায় সচেতন থাকতেন এবং তার বিজ্ঞান-দৃষি 
ও সহদয়তা-এই ছুই শক্তিমত্তার প্রয়োগ করে প্রকাশমাধ্যমকে আধুনিক 
যুগোপযোগী করে গঠন করতেন। তার প্রথম গ্রকাশিত পুণ্তক থেকে শেষ জীবনে 
রচিত পুস্তক এবং একই পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণের ভাষাভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে এই 
সত্যটি ধরা পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকের ভাষা বিষ্াাগরের প্রভাবযুক্ত কিন্ত 
অল্প পরবর্তীকান থেকেই ভাষ৷ স্বাতন্ত্লাভ করেছে। বঙ্কিমের ভাষায় যে কেবল 
ততৎমম শব্দ প্রাধান্য ও তদন্থরূপ ধ্বনি মাধুর্য আছে তাই নয় - জীবনধমিতার খাতিরে 
তিনি এক গতিশীল কথ্য ভাষারও নিপুণ ব্যবহার করেছেন। সবশেষে তার রচনা- 
শৈঙ্ী সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ পোঙ্ছারের রচনাংশ উদ্ধত হ'ল :- 

“ষে নৃতন জীবনচেতনায় সমকালীন মান্য উদ্ধন্ধ হইয়াছে, যে মুক্তি পিপাস। 
তাহাকে চঞ্চল করিয় তুলিয়াছে, জীবনের প্রতি যে একটা অপরিমিত মোহ 
তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, দেই চেতন এবং উপলব্ধি, সেই গতি 
এবং প্রাপময়তাই শব্ধ নির্বাচন এবং সাঁহত্যরীতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ 
করিয়াছে ।” 

॥ শরৎচন্দ্র ও বাংল! উপন্যাস ॥ 

বাংল। উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে এখনও পর্য্যস্ত শরৎচন্দ্রই সম্ভবতঃ সমধিক 
জনপ্রিয় নাম। এমন সর্বগ্রাসী জনপ্রিম্বতা ওঁপন্তাসিক রবীন্দত্রনাথও লাভ করেন 
নি। অবহেলিত নারীসমাজের প্রতি সর্বাঙ্গীন সহাম্থভূতি এবং তার সাহিত্যিক 
ক্রপায়ণই এই খ্যাতির উৎসন্বর়প। যে অন্ধুপষ্ শিক্পকৃতি এবং গভীর জীবন-চিস্তা 
বঙ্কিমচন্দ্রকে খ্যাতির উচ্চসীমায় পৌছে দিয়েছিল শরৎচন্্র তার থেকে কিছু পরিমাণ 
দরে সরে গিয়ে তার স্বকীয় শিক্পরীতির উদ্ভাবন করলেন এবং নীতির চিরাচরিত 
ঈগতকে পিছনে ফেলে ওুঁচিত্যবোধের সীমারেখা লঙ্ঘন করে মানবজীবনের প্রেম- 
ব্যাকুলতার তৃষ্ণাজনিত সত্যের প্রকাশের যধ্যেই মাগ্থষের সার্থকতার সন্ধানে 



৭৩ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

ব্যাপৃত হলেন। মানবিক হৃদয়-ভাবনাই তার সাহিত্য সাধনার নিয়ামক হযে 
দাভাল। মন্েষের প্রেমগত পূর্ণতার পথে সমাজকেই প্রতি-বন্ধকম্বরূপ আবিষ্কার 
করে তার মৌলিক জিজ্ঞাসার স্থুরটি ধ্বনিত হল। কাহিনী-নিয়ন্ত্রিত ওপস্যাঁসিক 
পটভূমিকে স্বীকৃতি জানিয়ে মান্থুষের মনের গভীর জটিল রহস্যালোকে সরু হল 
তার সতর্ক অথচ মরমী পদচারণা । এদ্দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁপন্যাসিক 
হিসাবে তার সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। একটি সহান্গতভৃতিশীল হৃদয় এবং আত্তরসত্যেব 
উন্মোচন--এই ছুটি সত্য দিয়েই উভয় ওপন্তাসিককে আমর চিনে নিতে পারি। 
যুগোপযোগী উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী তাদেব ওপন্যাসিক চেতনাকে গঠন করেছিল 
বল! যায়। 

শরৎচন্দ্রের জম্ম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্বে এবং মৃত্যু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে । শরৎচন্দ্র যখন 
জন্মগ্রহণ করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ কিশোর এবং অর্ধস্ফুট কবি। বঙ্কিম প্রতিভা- 
সূর্য্য তখন মধ্যগগণ স্পর্শ করেছে। এব* তাব উত্তাপ দীপ্তি ও প্রাখধ্য সকলকেই 
প্রশাবিত করেছে । ঠিক সেই সময়েই শরৎচন্দ্রেরে আবির্ভাব হ'ল | রবীন্দ্রনাথ 
তার বয়োজ্োষ্ঠ বলেই এবং চিস্তাধাবায় অনেক পরিমাণে অগ্রণী হওয়ায় তার প্রভাব 
শবংচন্দ্রের উপর পড়েছিল । অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে চিন্তার সাদৃশ্তই ছিল এই 
প্রভাবের যূল। প্রসঙ্গত: বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের চোখেব বালি শরৎচন্দ্র 
অসংখ্যবার পাঠ করেছিলেন এবং বইখানির প্রভাব তার শিষ্পী-চরিভ্রের উপর ছিল 
অপ্রতিরোধ্য । বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাস-শিল্লের «একট। দিকের অনুত্থতি অবশ্থই শরৎ" 
চন্দ্রের মধ্যে ছিল দিও আপাত দৃষ্টিতে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশেই বিপরীতমূখী। 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসে কাল, ঘটনা, চরিত্র ও আদর্শগত সংহতি প্রায় আদ্শ- 
মানে উন্নীত হয়েছে । শরৎচন্দ্র 9 উপন্তাসের দীর্ঘ ব্যাপ্তি সত্বেও অন্থুরূপ সংহতিকে 
সর্বদাই বজায় রাখতে সচেষ্ট। শ্রীকাস্ত তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্নরীতির উপন্যাস: 
হলেও ভাবগত এঁকাকে তিনি পরম্পরাক্রমে নিষ্ঠাব সঙ্গে অনুসরণ ও রক্ষা কবে 

চলেছেন । 

প্রচলিত দৃষ্টি অহ্থসারে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সকলেই কট্টর নীতিবাদী এবং আদর্শ 
সাহ্বীত্যক হিসাবে দেখতে অভ্যন্ত। কারণ, জীননের ক্ষয়-ক্ষতির মূল্য 
তিনি জীবনের শ্রেয়-বোধেই আস্থাশীল ছিলেন এবং শুচিতা ও মানসিক বিশুদ্ধিই 
ছিল তার সাধনার ধন। অপর দ্বিকে শরৎ্চন্দ্রকে সাধারণভাবে নীতিভ্রষ্ট এক 

দার্শনিক হিসাবে দেখাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটু গভীবে 
প্রবেশ করলেই শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এক দৃঢ় নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী প্রাণসভার 
আবিফার করা যায়। কারণ, একথা কারও পক্ষে প্রমাণ কর! সম্ভব নয় ষে, শরং- 

চন্দ্রের পক্ষে প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যাভিচারই ছিল একমাত্র কায্য। বরং শরৎসাছিত্যে 
আমরা মানব-মানবীর সমাজাশ্রয়ী সত্বার উর্ধগামী এক পবিভ্র প্রেমসতার জগতে 



বাংল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৭১ 

উত্তরণের প্রাধান্তের বিষয়টিই লক্ষ্য করি। বন্ততঃ শরং-অস্থিত্ব তার সমগ্রত নিয়ে 
সেক!লের সমাজের কাছেই একট সুবুহৎ জিজ্ঞাসার চিহ্বের রূপ ধারণ করেছিল বলেই 
তাকে আমর] এক নতুন আদর্শের অন্ুসারী হিমাবে দেখব। এটিও জীবন ভিত্তিক 
এক নীতির প্রশ্ন যাঁর মধ্যে নব মানবতাবাদের উদ্ধার স্তরটি শোন) যায় এবং যা 
আমাদেব এতদ্দিনের পিপাসিত হাদয়কে সান্বনার স্পর্শে সপ্ীবিত করেছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় শরৎ-প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি? নানাদিক 
থেকেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া! যেতে পারে। কোন সাহিতাকের সাহিত্য কর্মের 

বৈশিষ্ট্য তার বিষয়বস্ত এবং রচন। কৌশলের দিক থেকে নিরূপিত হতে পারে। 
গ্রত্যেক শক্তিশালী সাহিত্যিক তার নিজন্ব নীতির প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন করে 
থাকেন। তার মধ্যেই তার স্বাতন্ত্র সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়ভাবে ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রও 

প্রকাশবৈচিত্রের নিজন্বতায় সমৃদ্ধ ছিলেন । ববীন্দ্রনাথ যে নতুন মনোবিষ্লেষণ পদ্ধতির 
অবতারণা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে করেছিলেন - তার সার্থক চচ1 শরৎচন্দ্রের দ্বারাই 

সম্পাদিত হয়েছিল। বঙ্কিষনচন্দ্রে গ্রকাশভঙ্গীর যে চরম সংহতি লক্ষ্যকরি তা এরৎচন্জে 
নেই - এখানে বিশ্লেষণের পশ্চাৎপট আরও ব্যাপক ও সুস্থাতিস্ম্্ সত্যের অনুশীলনে 

রত হতে দেখ! যায় ওপন্তাসিককে। বাঙ্িয়চন্দ্রে যে বিশ্লেষণের অভাব আছে -তা1 
নয়, তবে তার রীতি যে সম্পূর্ণৰপে ভিন্ন সে কথা অবশ্য স্বীকার্য। 

বঙ্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্রতা লক্ষ্য কর] যায় প্রধানত: 
বিষয়বস্ত ও মনোভঙ্গীর বিষয়কে কেন্ত্র করেই । বঙ্কিমচন্দ্রের উপজীব্য ছিল যেখানে 
অপেক্ষারুত সম্পন্ন; কষ্টিসম্পন্ন, উচ্চমধ্যবিত্ের জীবন--সেখানে শরৎচন্দ্র তার দৃষ্টিক্ষেপ 
করলেন বাংলার পল্লীর অভ্যন্তরে- যেখানে নানা সমস্যায় জর্জরিত জীবনরূপের 

অন্তরালে হৃদয়ের লীলামোত যথারীতি উৎসারিত। সমাজের ব্যাপকতর বপকে 
প্রত্যক্ষ করলেন শরৎচন্দ্র তার সম্প্রসারিত হৃদয়ের অনুভূতি-গভীর দৃষ্টিতে। যে 
জীবনেব অগ্যন্তবে জন্মলাভ করেছিলেন এবং জীবনের শ্তর-পরস্পরা যে বাস্তব 

উপাদানে গডে উঠেছিল তাকেই তিনি তার বাহক ও মানসিক জীবনের অঙগীতৃত 
করে নিলেন _রূপায়িত করলেন সেই মহাজীবন সত্যকে _য। &ডিয়ে আছে অবজ্ঞাত 

পল্লী বা'লায় জীর্ণ কুটারের অভ্যন্তরে । পরিচিত জগতের অন্তরালে আবিষ্কার 
করলেন সেই সব বহুধা-বিস্তৃত শক্তিশালী সমাজ সত্যকে-যা এতদিন এই দেশেরই 
মানুষের উপর অবস্থান করেছে অনড় প্রন্ছরখণ্ডের মত। আঘথিক ও মানসিক 

দৈন্য-জীর্ণ সেইমব মধ্যবিত্ত ও নিয় মধ্যবিত্ত জীবন -যার কিছু কিছু প্রতিফলন 
হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্র, তারক গঙ্গোপাধ্যায় ও রমেশ দত্ত এবং প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
নাহিত্যে -সে সবই অভিনবরূপে প্রতিফলিত ও পুনঃ প্রকাশিত হল শরৎ সাহিত্যে । 
মে কৃতিত্ব গভে উঠেছে পারচিতের মধ্যে অপরিচিতকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। 
বঙ্কিমচন্দ্র যে দিকে দুৃর্টিক্ষেপে বিরত ছিলেন সে দিকেই শরৎচন্দ্র তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি 



৭২ বাংলা তাষ। ও সাহিতা শিক্ষণ পদ্ধতি 

নিয়ে দেখলেন এবং আমাদের উপহাব দিলেন তার নতুন জীবন-চেতনার ফসল। 
বিভূতিভূষণেও আমর! অন্ুরূপ জীবন-দৃষ্টি লাভ করি তা কিছু কিছু পার্থক্য চিহ্নিত। 
বিভৃতিভৃষণে যে আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক প্রকৃতি চেতন1--তা শরৎচন্দ্রে নেই। আবাব 
শন্নৎচজ্দ্রের বান্তব-সমাজ চেতনা ও সমাজ-সংশোধনের পথনির্দেশ ও স্থকঠিন 
সমালোচনাও বিভৃতিভূষণ নেই। অতি সচেতন শরৎচন্দ্রে সমালোচক সত্ভাব চবম 
গ্রতিফলন হয়েছে তার “শেষ প্রশ্ন” উপন্যাসে এবং বার্ার্ড শ এব মত এক স্থুবিশাল 
জিজ্ঞাসার তিনি উচ্চকিত করেছেন সমগ্র সমাজকে । আর চরিত্রহীন” ও শ্রীকান্ত? 
উপন্তাসে মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রেব শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হয়েছে । মনে হয়, উনবিংশ 
শতকীয় যুক্তিবাদ ও নতুন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার তিনি প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রে মত চিন্তাবিদ না হলেও তার মননশীলতাব কিছু কিছু 
প্রকাশ হয়েছে তার চিঠিপত্রগুলিতে, অভিভাষণসমূহে এবং সবোপবি 'নাবীর মুগ্লা” 
শীর্ষক ক্ষপ্র অথচ চিন্তাগ্রধান গ্রন্থে । শবৎচন্দ্র এসবেব মধ্যে নিদ্িধায় এবং পূর্ণরূপে 
আত্মগ্রকাশ করেছেন। 

শরৎ সাহিত্যের প্রশংস। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নিন্দাবাদও তাব প্রাপ্য । এ জাতীষ 
বিরূপ সমালোচনায় সবচেয়ে বড উপাদ্দান হ'ল তার ভাবাতিশধ্য। ভাববস্তই 
ষে সাহিতোব প্রাণম্বর্ূপ সেবিষয় আব সন্দেহ কি? কিন্ত, তাব আতিশয্যও 
যে শিষ্ন দৃষ্টিতে নিন্দনীয়--তাতেই বা সংশয় কি? শবৎচন্দ্রের সর্বাধিক জনপ্রিয 
উপন্যাস, বোধ কবি “দেবদাস | এটি তব প্রথম যৌবনেব রচন। বলেই ভাবাতিশষে। 

পরিপূর্ণ। কি কারণে “দেবদাস, প্রধান স্থানীয় প্রায় সকল ভারতীয় ভাষায় অনুদিত 
হয়েছিল? জনপ্রিষতাই যে এব কাবণ, সে সতা সহজেই অনুধাবন কব। চলে। 
আব সমভাবে এটিও সর্বজন পরিজ্ঞাত সত্য ষে, এমন বাঙ্গালী যুবক কমই আছেন 
ধিনি এই উপন্যাম পাঠে অশ্রু সংবরণে সমর্থ হয়েছেন। অথচ এই উপন্যাসটিতে 
বিরুদ্ধে শবৎচন্দ্রেব কাচা শিল্পকলার অভিযোগ অনেক কালেব। 

কিন্ত, শরৎচন্দ্রের ভাবাতিশয্যের একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে । তিনি একাধাবে 

বাত্তববাদী এব" ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতা ভাব বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক অভি- 
জ্তাব হাদয় মধ্যস্থ প্রতিফলন বলেই গৃহীত হতে পারে। গ্রসঙ্গটি আমাদের শবৎ- 
চন্দ্রে বিচিত্র অভিজ্ঞত। সমৃদ্ধ জীবনেব কথাই ন্মবণ কবিয়ে দেবে-্পষে জীবন তিনি 
বাংল! দেশ, ভাগলপুব, এবং ব্রহ্মদেশে যাপন কবেছিলেন। ম্ম্ততত্বব বন্থবিধ অব- 
মাননা তিনি শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি অর্কালের একক্ন সাচ্চ 

হৃদয়বান মানুষ ছিলেন বলেই তার দেখাটা ঠিক সেই দৃষ্টিতেই হয়েছিল। জীবনকে 

যদ্দি তিনি এভাবেই না দেখতেন তবে কোথায় পেতাম ব্রহ্মদেশের পটতৃমিব এই 
জীবনছবি- কোথায় পেতাম অন্নদা দিদিব মতো! এক চিরম্মরণীয় চরিত্র--ষার 

ভিত্ডিভূমি এক ভাবকেন্দ্রিক আদর্শবাদ (স্বামীনিষ্ঠা )? এ বিষয়ে একটা বিস্ময়কব 



বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিণ্তইতিহাস ও 

সত্য এই ঘে, শরৎ-সাহিত্যের এই ভাবালুতা তাঁরই ব্যক্তি চরিত্রের রোমান্টিক 
ভাবালুতার বহিঃপ্রকাশ । 

এক অতুলনীয় হৃদয়বত্া সত্বেও, গভীর ব্যবহারিক সংঘম ও ত্যাগনিষ্ঠ। শরৎচন্ত্রের 

নারীচরিত্রগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য । অধিকাংশ নারীচরিজ্রই আত্মসমর্পন এবং সেবা” 

পরায়ণতার মহিমায় উজ্জল। গ্রকাস্তের অন্পদাদিদি, বিপ্রদাসের বন্দনা, চরিত্রহীনের 

সাবিত্রী, শ্রীকাস্তের রাজলক্ষমী গ্রভৃতি এর নিদর্শন। হৃদয়াবেগ ও অভিমান এবং 

এসবের গোপন সংষত শিক্পসম্মত প্রকাশ শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে সহজেই প্রাপ্তব্য। 

অনুরূপ ভাবালুত। শরৎচন্দ্ের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যেও সংক্রামিত। বঙ্কিমের পুরুষ 

চরিতঅগুলির মতে! এই সব চরিত্র দৃঢ়চেতা, চিন্তা-প্রধান এবং কর্মঠ নয়। নারীন্ুলভ 
ভাবাতিশষ্য, মান অভিমান এবং তার ন্ুছুরব্যাগী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পুরুষ 
চরিত্র তাদের কর্মধারাকে প্রসারিত করেছে । রমাকে কেন্দ্র করে রমেশের প্রত্তিক্রিয়। 

একটা অন্তহীন জটিলতার হৃষ্টি করে এবং শেষ পর্য্যস্ত সেটি কোন ্ুষ্টু সমাধানে 

পায় না। গৃহদাহের মহিমের মধ্যে যে প্রেম ও সিদ্ধান্তকেন্দ্রিক দাঢয আমর! 

প্রথম দিকে লক্ষ করি--পরে সে শক্তি আর কখনও অধিকারবোধের প্রতিষ্ঠার মধ্যে 

রূপান্তরিত হয় না এবং সুরেশ পুরুষ হলেও অচঞ্চল পৌরুষের কোন লক্ষণ তার মধ্যে 

নেই। পুরুষের অব্যবস্থিতচিত্ততার চরম উদাহরণ শ্রীকান্ত _ যে চরিত্রটির মধ্যে শরৎচন্দ্রে 

আত্ম প্রতিফলন সর্বাধিক পরিমাণে হয়েছে--তার যূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল বিস্ময়কর 
ও'দাসীন্য এবং জীবনের প্রতি দীর্ঘ আকর্ষণহীনত। 

শরৎ সাহিত্যে বিবিধ সমাজ সমস্যার সত্ব উপস্থাপনা আছে কিন্তু তার কোন স্ব 

সমাধান আমরা পাই না। ওপন্তাসিকের চরিত্রের এক অনির্দেশ্ত হুর্বলত। ও সক্কোচ 

আমাদের কোন স্ুচিস্তিত দিদ্ধাত্ত থেকে বঞ্চিত করেছে। বঙ্ধিমচন্দ্রীয় দৃঢ়তা ও 

চিন্ত। স্বচ্ছতা এখানে অলভ্য। অবশ্ত, এমন দাবীর যাথার্থ্য সন্বদ্ধেও প্রশ্ন উঠতে 

পারেই। তবুও একথ! যে আমার্দের মনে জাগে তা স্বীকার করতেই হবে। 

শরৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি এই যে, সমগ্র নারী সমাজের প্রতি তিনি অশেষ 

সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে তাদের অন্তরঙ্গ চিত্র তিনি তাঁর সাহিতে/র মধ্যে অঙ্কন 

করে চিরকালের মত তাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই সৌভাগ্য আর কোন 

সাহিত্যিক অর্জন করেন নি। তাছাড়া প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সন্কীর্ণতার 

পাপ আছে তার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ বিজ্ঞোহ ঘোষণা করে শরৎচন্দ্র গোকীয় মতই 

মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন বলেই তিনি শ্রদ্ধেয়। 

॥ বাংল! কৰিত। 2 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ॥ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উনবিংশ শতকের বাংল! দেশের সর্বাধিক বিতকিত কবি। ইশ্বর 
গুপ্ত সম্পর্কে মমকালীন এবং পরবর্তী যুগের অনেক সমালোচক অনুকূল ও গ্রতিকূল 



৭৪ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

উভয়বিধ সমালোচনা করেছেন। ইশ্বর গুপ্তের দৃঠিভঙী এবং কবিতার শ্রেণী নির্ণয় 
ও সেগুলি রসোভীর্দ হয়েছে কিন।-সে বিষয়েও নান! মত প্রকাশ কর! হয়েছে। 
সেযুগের শ্রেষ্ট স্থানীয় সাহিত্যিক ও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ইংরেজীতে একটি 
বিরূপ সমালোচন। এবং পরে একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছিলেন। আধুনিক 
যুগে একাধিক সাহিত্য ইতিহাসকার এবং সমালোচক ঈশ্বর প্রতিভার মূল্য নির্ণয় 
করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 

ঈশ্বর গুপ্তের দ্বিবিধ সত্তাকে ত্বীকার করে নিযে আমবা একটি সংক্ষিপ্ত যূল্যায়ণের 
দিকে অগ্রসর হতে পারি। তিনি মুখ্যতঃ সাংবাদিক ছিলেন এবং কবিত্ব ছিল তার 
জীবনের গৌণ দিক। সত্য হিসাবে আর একটি মস্তবাকেও আমরা গ্রহণযোগ্য বলে 
মনে করতে পারি। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসাবে যেমন তিনি তার সমাজ 

সচেতনাকে প্রকাশ করেছিলেন -একই সত্যের স্থত্ত ধবে তিনি তেমনি একটি 
শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠিকে গড়ে তুলেছিলেন । অর্থাৎ এই গঠনমূলকত। তার 
শ্বদেশপ্রাণত1 ও সমাজ গঠন প্রয়াসের একটি বড দিক বলে বিবেচিত হুতে পারে। 
ইতিহাসের সত্য অন্রসারে তিনি অক্ষয় দত্তের আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের 
পথকে সুগম করেছিলেন তত্ববোধিনী গোষ্ঠির সঙ্গে তাব পরিচয় সাধন করে এবং 
দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রেরে মত সাহিত্যিককে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা তিনিই 
দিয়েছিলেন । 

গুধকবির জীবনের মূল স্থরটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার। তার এই মনোভাব 
গঠিত হয়েছিল তার জীবনের প্রারভিক পর্যায়ের কঠিনতম প্রতিকৃলতাকে কেন্্র করে। 
কৈশোরে গৃহবিতাডিত অবস্থায় তিনি যে মানব জীবনের সাধারণ প্রাপ্য স্নেহ থেকে 
বঞ্চিত হয়েছিলেন তাই নয় তখন থেকেই তাঁকে ছুবহ জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে 
হয়েছিল। জীবনের যে প্রতিকূলরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন--তারই বিরুদ্ধে 
উত্তণ জীবনে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। ইঈশ্ববগ্রপ্তকে যেখানে আমর! হাশ্ত- 
রসাত্মক ও বাঙ্গাত্মক কবিতার কবি হিসাবে পাই, সেখানে আমর] বুঝতে পারি যে, 
সুস্ব-ভ্রীবন কামনা তার মধ্যে কতখানি তীব্র ছিল এবং তার অভাবেই তিনি যেন 
'আক্রমণগ্রবণ হয়ে পডেছিলেন। তার ব্যক্তিগত দীবনে রুত্রিমতার আঘাতগ্রাপ্তি 
খুব বেশী মাত্রায় হয়েছিল বলেই জীবনের ষা কিছু অসার ও বাহিক--তার অবস্থান 
ও পুষিকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। 

তার অস্তজঁবনের মধ্যেই ছিল এক প্রচণ্ড আপোষহীন বিরোধ। তাই 
একধারে তিনি ছিলেন প্রাচীন পদ্থী ও আধুনিক। কিছু সঙ্কীণতা, সুলতা ও 
অঙ্গীলতা৷ সত্তেও সাবিক বিচারে তিনি ছিলেন চিম্কাণীল, সুন্নর ও ঈথবরের পূর্ণ 
কূপের পূজারী এবং সর্বোপরি একজন খাঁটি বাঙ্গালী দেশ:প্রমিক। তার আত্যন্তরীণ 
সত্তার এই সব বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে এত বেশী আলোচন! হয়ে গেছে যে, এ বিষয়ে বেশী 



বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ণ৫ 

'কিছু বল! বাহুল্য মাত্র। বিংশ শতকীয় জীবন-্দৃষ্টি ও বিচারবোধ নিয়ে গুপ্তকবির 
বিচার করতে বসলে তার অনেক কিছুই আমর] গ্রহণ করতে পারব না- তা সত্য। 
কিন্ত দৃষ্টিভঙ্দীর কালগত পার্থক্য যতই থাক না কেন এবং তার মধ্যে উন্নত মানের 
কবি-জনোচিত গ্রকাশভঙ্গীর অভাবকেও স্বীকার করে নিলেও তার চিত্তের 
শুদ্ধচারিত৷ ও সরল অকুত্রিম গ্রকাশভঙ্গীর জন্য তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধ৷ অর্জন করবেন। 

গুপ্ত কবির কবিতা-সমালোচকগণ তার বিরুদ্ধে ছুটি অভিযোগকে যথেষ্ট প্রাধান্য 
দিয়েছেন-_-একটি স্থুনত৷ অপরটি অশ্লীলতা । অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রথম শ্রেণীর 
গীতিকবির উপযুক্ত সুক্ক্রত। তার মধ্যে ছিল না। অতএব গীতিকবি হিসাবে মধুল্দন 
এবং বিহারীলালের যে অনন্য সাধারণ দক্ষতা ছিল, এমনকি হেমচন্দ্রের মধ্যে যতটুকু 
শিল্পনৈপুণ্য ছিল-_.সে সবের অনুরূপ নৈপুণ্য ঈশ্বর গুপ্তের ছিলনা । তাই গীতি কবি 
হিসাবে তিনি সংখ্যাতীত কবিতা রচনা করলে € শাঁবের তুলনায় বস্তই অধিক 
প্রাধান্ত লাভ করেছে । রসহষ্ি হলেও ত] উল্লেখযোগ্য কোন সুক্সত| লাভ করতে 
পারে নি। অবশ্া এইসব বিপরীতমুখী মতা সত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, তার 
কবিতাগুলির সর্বত্র একটা অপরিসীম আস্তরিকতা ও ছীবনস্তস্থতার প্রতি আকর্ষণ 
অব্যাহত রয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এবং অপর কয়েকজনের মতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর 
অনেকাংশেই এক অমার্জিত রুচি এবং অশ্লীলতায় প্রকাশ ঘটেছে। অশ্লীলতার 
বিষয়টি সমর্থন না করলেও এর কালগত এবং স্থপ্রাচীন সংস্কারগত ভিত্বিকে 
অস্বীকার কর] যায় না। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমালোচকরা! তাদের 
সমালোচনায় বলতে চেষ্টা করেছেন যে, সদর অতীত কালের জয়দেব থেকে শুরু 
করে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বড়, চত্তীদাস, চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কয়েকজন 
মঙ্গল কাব্যের কবি এবং একালের ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ইত্যাদি সকলের মধ্]ই 
অশ্লীলতার একটি ধার] প্রবহমান রয়েছে । এর উত্তরাধিকার ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও 

হ্বীকৃতি লাভ করেছে কার্ধকরীভাবে । রবীন্দ্রনাথের মতে, বাংল! সাহিত্যকে এই 

প্রাচীন কলুষতা৷ থেকে মুক্ত করলেন সর্ব প্রথম বঙ্গিমচন্দ্র তার উন্নতমাণের 
সর্বোত্ধম রুচির প্রতিষ্ঠার দ্বারা--যার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ আমর! দেখতে পাই 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। 

ত্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরপ্রাণতা, ভোজন বিলাসিতা, বঙ্গসংস্কৃতি -গ্ররীতি বহুবিধ 
বিষয় অবলম্বনে তিনি প্রচুর সংখ্যক কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু, এত সব 
বিভিন্নত1 সত্বেও, সব গুলোর মধ্য থেকেই একট! সাধারণ স্থুরই যেন আমরা শুনতে 

পাই-_মেটি হচ্ছে তীর স্বদেশভক্তির স্থুর। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত 

ইতিহাসের গৌরবদৃপ্ত অধ্যায় অবলম্বনে যেমন সে যুগের ভারত-সংস্কৃতি সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ঈশ্বর গড তেমনি বাংলাসংস্কতির অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও 



৭৬ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

তার আত্তরিক শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করেছেন। এ বিধয়গ্ুলিকে তিনি যেন এক বলিষ্ঠ 
জীবনদৃষ্টির উষ্ণস্পর্শে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । সরসতা ও কৌতুক 
বোধ দ্বারা তিনি এই সব বিষয়কে অভিষিক্ত করেছিলেন । যার ফলে এমুগেব 
উন্নাসিক পাঠকের কাছেও এই জাতীয় কবিত। যথেষ্ট জাগ্রছের কেন্দ্র-্বরূপ। 

(১) “সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা । 
এত ভঙ্গ বজদেশ তবু রঙ্গে ভর! ॥ 
বধুর মধুর খনি মুখ শতদল। 
সলিলে ভাসিয়! যায় চক্ষু শতদল ॥”--পৌষপার্বণ। 

(২) “সকল নয়ন মাঝে রক্ত আভা আছে। 

মনে হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥৮--আনারস। 
কোন কবিতায় ব৷ কৌতুক-হাস্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে জীবনাতির অশ্রু । 

বলাবাহুল্য এই পংক্তিগুলি যথার্থই করুণ। 
(৩) “সিঞিয়। অমৃত নিধি জীবে দান দিল বিধি 

নিরুপম যৌবন যৌতুক । 
যে রতন হাবাইলে কোটি কল্পে নাহিমিলে 

কালকৃট কালের কৌতুক।”--যৌবন। 
কাব্যরূতিতে ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশকুশলতার উন্নত মানে উন্নীত হতে সক্ষম ন। 

হলেও এক ছুর্লভ বলিষ্ঠ জীবনচেতনায়, দীপ্ত প্রকাশ ব্যাকুলতায়, ভাবেব 

আস্তরিকতায় তার কবিতাগুলি এক কালোতীণ মহিম! লাভ করেছে। 

॥ মাইকেল মধুনুদন 2 সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ 

উনবিংশ শতকের গছ সাহিত্যের ইতিহাস যেমন বঙ্কিমচন্ত্রের বলিষ্ঠ পদচারণায় 

কম্পমান, কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস মঞ্চেও মাইকেল মধুস্ছদনও তেমনি গৌরবে 

সমাসীন। মহিমান্বিত জীবনদৃষ্টির উজ্জ্লতায়, আঙ্গিক রীতির উত্তাবন ও 

রূপায়ণের অভিনবস্ধে, গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবময়তার সমদ্বয়ে এবং হৃতি বৈচিত্র 

বিশ্ময়ের দ্বারা তিনি সামগ্রীক বাংল! সাহিতোর ইতিহাসকে চিহ্নিত করেছেন। 

বিচিত্র জীবনচারী মধুক্ছদন বিশিষ্ট মুগ-পটতূমিতে আবিভূতি হয়ে তারই পরিপার্থকে 

এক বিচিত্র স্টি এ্বর্ষে পূর্ণ করে প্রকৃতপক্ষে একটি নৃতন যুগ স্থাই করেছিলেন । 
তাই তিনি একাধারে যুগ-স্থট্টি ও যুগনত্রষ্টা এবং সেই অর্থেই বুগন্ধর। কারণ, তার 

মধ্যেই বিশিষ্ট যুগভাবনা লালিত পালিত হয়েছিল এবং তার কবিমনের লীলা- 

ময়তার মধ্যেই ঘটেছিল তার হুন্দরতম প্রকাশ। 
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ুষ্টি-নৈপুণ্য কবির মর্মযূ থেকে উৎসারিত হলেও, কবিকর্ষের সাংগঠনিক 
কৃতিত্ব অবশ্তই কবির অনন্য জীবনধারা-_সাগরঘাড়ির মধু কবির কপোতাক্ষ নদের 
কুলুধ্বনি সমৃদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং গৃহ-পরিবেশে জননী জান্বীর গ্রেহ- 
সা্গিধ্য, শিক্ষা! পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের অনস্ত বৈচিত্র্য এবং অসীম 
গভীরতা তার বাল্য-চিত্বকে ধীরে ধীরে একট! নিদি্ রূপ দান করছিল। উত্তর 
জীবনে তার শ্রেষ্ঠতম রচনা মেঘনাদ বধ কাব্যের নারা চরিত্র স্থািতে এই জননী 
জাহুবীর প্রভাব অনিবার্ধভাবেই কার্য্যকরী হয়েছিল। সুদূর প্রবাসে বসবামের 
সময় তার মানসকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বহু দূরবর্তী কপোতাক্ষের সুমিষ্ট কলতান। 

আঙম্ম বিলাসী মধুস্থদনের স্বভাব ধর্মের মধ্যে বিলাসিতা৷ অন্ত হলেও, তার 
অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল ষথার্থ ই বিম্ময়কর। অতি শৈশব থেঞ্চে্ এই ধারাটি তার মধ্যে 
প্রবাহিত হয়ে তার সাহিত্যিক--মনকে উপাদান সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের অসংখ্য ভাষা! ও সাহিত্য প্রীতি আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণের 
জীবন ইতিহাসে “কংবদস্তীর মর্ধাদ1! লাভ করেছে। মধুচ্ছদনের ক্ষেত্রে এটির লক্ষাণীয় 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তার অগাধ পাগ্ডিতোর ওজ্জল্য তার সাহিত্যের ভাবষয়তাকে 
কোথাও অতিক্রম করে যেতে প্রয়াসী হয় নি। মধুস্ছদন ছিলেন আত্ম-প্রত্যয় দু 
_যার থেকে এসেছিল আত্মসচেতনতা। «ই আত্মসচেতমতা তার কবি মনের 
নিয়ন্ত্রক শক্তিত্ববূপ ছিল। এই ভাবটির অতিমাত্রিকতা কখনও বা আত্মস্তরিতায় 
পর্বসিত হয়েছিল। তার সম্যক পরিচয় তার কলকাতায় ছাত্র-জীবন ইতিহাসের 
বিবিধ পর্যীয়ে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিশ্রিত ভাব প্রেরণ! 
এবং প্রধানত প্রতীচ্য মহাকবি-কেন্দ্রিক প্রেরণা ষেমন তার শ্রেষ্ঠ সুটি মেঘনাদবধ 
কাব্য রূপায়ণে উৎসশক্ভি ম্বরূপ, সীমাহীন হ্ব-শক্তি নিষ্ঠা তেমনি রূপান্তরিত 
হয়েছিল অগিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে। 

নাটক রচন। দিয়েই মাইকেলের সাহিত্য জীবনের স্চনা এবং বেলগাছিয়ার 
নাট্যশাল। তার প্রথম পাদ্পীঠ। ভাল বাংলা নাটকের অভাব জনিত আত্মধিকার 
ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং আত্মবিশ্বাস তার মনে নাট্য রচনার প্রেরণ 
সঞ্চার করে এবং তারই ফলে ১৮৫৯ খ্ীষ্টা্ধে 'শমিষ্ঠা, নাটকের আত্ম-প্রকাশ। 
অল্প পরবর্তী সময়ের মধ্যেই তার অন্যান্ত নাটক পদ্মাবতী" 'কুষ্ণকুমারী নাটক”, 
'একেই কি বলে সভ্যতা এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে"; প্রকাশিত হয়। 
মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছুথণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কাব্য 'ভিলোতরম! 
সম্ভব কাব্যের? প্রকাশকাল ১৮৬০। পরে তার অপর কাব্যগ্রন্থ “বীরাঙ্গনা, ও 
্রঙ্গাঙ্গনা" এবং সবশেষে “চতুর্দিশপদাী কবিতাবলী, প্রকাশিত হয়েছিল। মধুস্দনের 
সাহিত্যিক জীবন খুব দীর্ঘস্থায়ী নয় -সামগ্রীকভাবে মাত্র পাচ বছর এবং তার 
রচনার সংখ্যাও বেশ সীমিত। 

'মেঘমানবধ' কাব্যকে মধুস্থদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণ্য করেছেন প্রায় 
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সকল সমালোচক । উনবিংশ শতকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায 

নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবিবৃন্দ মহাকাব্য রচম! করলেও মেঘনাদবধ কাব্যই ফে 

তুলনামূলকভাবে সর্বশ্রেঠ-সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। «ই কাব্য 

সষ্টির বহিপ্রেরণ। হিসাবে আমব! পাশ্চাত্যের মিপ্টন, ভাঞ্জিল, ট্যাসো+ হোমাব 

প্রভৃতি মহাকবিগণের নাম উল্লেখ কবতে পাবি এব* একই সঙ্গে ভাবীয় মহাকাব্য 

রামায়ণ ও মহাভারতের মূল বচগ্িতা বান্মীকি ও বেদব্যাস এবং অনুবাদক রুত্তিবাস 

কাশবাম দাসের নাম অবশ্ঠই উদ্লেখ্য । আব অন্তস্থ প্রেবণ! ছিল তার মহাকবি হিসাবে 

খ্যাত হবার দুর্জয় অভিলাষ। এই প্রসঙ্গে আশ্ততোষ ভট্টাচার্ধ্য বলেছেন,_ “সে 

যুগের সাহিত্য রচনাব আদর্শে মহাকাব্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি বলিয়! গণ্য হইত 

মহাকাব্য রচনা কবিলেই মহাকবি হওয়া যাষ ইহাই সমাজেব বিশ্বাস ছিল। মধু- 

সদন ঘেমন উচ্চাঁভিলাধী ছিলেন, তেমনি আত্ম-প্রতায় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 

তিনিও মহাকাব্য বচন! করিয়া মহাকবি বলিয়া! গণ্য হইবাব অভিলাষ করিলেন ।” 

মোট নট সর্গে কাব্যধানি বিস্তৃতিলাভ কবেছে। কাব্যে নাম “মেঘনাদবধ কাব্য” 

হলেও এর প্রক্কত নায়ক হলেন বাবণ। কবিব অসংখ্য চিঠিপত্রের মধ্যে এই 

কাব্যে বহু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যেগুলিব সাহায্যে এব কাব্যধ্ম সহজেই 

বিশ্লেষণ কব! যায়। বাবণকে মহাকবি অস্তবেব সমগ্র সহাঙ্গভূতি দিয়ে নির্মাণ 

করেছেন। এই কাব্যে রাবণ এক দৈবাহত শক্তিশালী, কষ্টিবান মান্য হিসাবে চিত্রিত 

ধাঁব মধ্যে কবির ব্যক্তি চবিভ্রেব প্রতিফলন হয়েছে ধলে মনে করা হয়। উনবিংশ 

শতকেব নবজাগ্রত পটভূমিতে উত্ভূত ব্যক্তি স্বাভন্ত্রবোধ একটি ভিন্নধর্মী ভারতীয় 

পৌরাণিক চরিত্রকে সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহাষ্য কবেছে। তাছাড। 

এক বিশেষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও এই চবিজ্রেব কাব্যময রূপায়ণের সহায়ক হয়েছে। 

খুব সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুস্ছদনেব বিশিষ্টতা-নিরূপক লক্ষণগ্ডলি 

উপস্থাপিত হতে পারে। যদিও শ্বস্ন পরিসরে মধুস্থদন আলোচন! স্থকঠিন ব্যাপার । 

ভাবের দিক থেকে না হলেও রীতির দিক থেকে স্বাভাবিক বলেই মধুদ্দন তার 

এতিহানিক প্রতিভাকে মহাকাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছিলেন। একটি অন্ধপম 

কযাসিক চেতনা তাব মধ্যে শুদ্বরূপেই বর্তমান ছিল। উনবিংশ শতকের অপব 

মঙ্াকাবা বচধিতাগণেব সঙ্গে তুলনা করলে তাকেই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মানজনক আসনটি 

দিতে হয়। কারণ, কল্পনায় এমন উদদাত্ততা, ভাবর গভীরতা, অনবনধ গ্রকাশভঙ্গী, 

সমন্থয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, প্রকাশ সংহতি অপর কবিদের মধ্যে ছিল না। তাই মধুস্থদন 

প্রকৃত অর্থেই মহাকবি ও উনবিংশ শতকেব বৃহৎ কাহিনীকাব্যের ধারায় তিনিই 

ব্যক্কি চেতনার স্থুবটি আবোপ করলেন। 

এই হুত্রটি থেকেই বল! যায়, ঈশ্বর গুপ্তের গীতি কবিতায় আংশিক সার্থকতা৷ মধু 

শুদনেব মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চরম সার্থকত৷ লাভ 
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করেছে। এই দ্বিধা-বিভক্ত করবি বাক্তিত্বের মৌল উপাদান হ'ল মহাকবি ও গীতি- 
কবির সত্বা। “চস্ুর্ঘশপদ্দী কবিতাবলী+ 'ব্রজাঙ্গনা' ও বীরাঙ্গনা, এবং তার 
মহাকাবোর় অংশবিশেষে এই ধর্মটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। সমকালীন বাংল। কাবা 
সাহিত্য তাই তার কাছে খণী। 

প্রথম বাংল! সনেট রচয়িও| হিসাবে মধুস্ছদনের অবদান প্রশ্নীতীত। পেত্রাকীয় ও 
সেক্সগীয়রীয়-_-ছুই ধারায় সনেটেঃ তিনি রচন। করেন- পরে এই সনেট সম্যক পুষ্টি 
লাভ করে প্রমথ চৌধুরী, অক্ষয় বডাল, দেবেন্দ্র শেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের 
সাধনার ফলে। তাই এটিও মধুস্থদূন প্রতিভার অন্ততম শ্রেঠ সই । 

কিন্তু তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হ'ল অগিত্রাক্ষর ছন্দ যে জন্ত সমগ্র বাংল! সাহিতা তার 
কাছে খণী। এর প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল পঞ্মাবতী নাটকে পরে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকতম 
প্রয়োগ হয় মেঘনাদবধ কাবা ও অন্যত্র। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! সমীচীন ষে, প্রথম 
সার্থক বাংল ট্রাজিক নাটকের নাটাকারও হলেন মাইকেল মধুষ্থদন। 

॥ বিহারীলাল ও বাংল! গীতিকবিত। 
উনবিংশ শতকের বাংল। গীতি কবিতার ইতিহাসে বিহারী্সাল চক্রবর্তীর নামই 

বিশিষ্টতম | গ্রকৃত গীতিকবিত। বলতে আমর! ষ1 বুঝি এবং ষার চরম বিকাশ দেখতে 

পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ৷ এর পূর্ব স্থচন! মধুস্থদনের মধ্যে হয়ে থাকলেও বিহ্বারীলালই 

গীতি কবিতার প্রকৃত হায় পর্ষটিকে উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন এবং তার স্বভাবধর্ম 

অন্রসারে যথাসাধ্য রূপায়িত করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর গীতি কবির প্রতিভার" 

অধিকারী অবশ্ত বিহারীলাল ছিলেন না । কিন্তু কয়েকটি এতিহামিক কারণে তিনি 

কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি অধিকার করে আছেন। স্বয়ং 

রবীন্দ্রনাথ তাকে কাব্য গুরু হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং বিশ্বকবি কাব্য 

প্রেরণার ব্যক্তি-উৎস হিসাবে একাধিকবার বিহারীলালের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে 

উল্লেখ করায় তার এই গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বেডে যায় এবং পরবর্তী সমালোচকগণ 

রবীন্দ্র-ভক্তির অমর্যাদা করতে সাহমী হন নি। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের প্রারভভিক 

পর্ধায়ে বিহারীলাল যে মুখ্য প্রেরণাস্থল ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই 
প্রভাবের ছাপ রবীন্দ্রনাথের 'দন্ধ্যাসঙ্গীত', “প্রভাত সঙ্গীত” “ছবি ও গান? গুভৃতির 
মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও কেবলমাত্র এইসব কাব্যগ্রস্থই রবীন্্প্রতিভার পরিচয় 
জ্ঞাপক নয়। তাছাড1 রবীন্দ্র প্রতিভার সমগ্রতার কথা চিন্তা করলে ও পরবর্তী 

আত্মগ্রতিষ্ঠ কবি জীবনের কথ! বিবেচন1 করে দেখলে বিহারীলালের এই গ্রভাবকে 

সুদূর গ্রমারী বলা ঘায় না। বিহারীনালের প্রকাশক্ষমতাও ছিল সীমিত এবং 

কেবলমাত্র 'সারদা মঙ্গল ও “সাধের আমন' ব্যতীত পূর্ববর্তী অন্তান্য কাব্্রস্থ 



৭৮৪ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

গুলির গ্রকাশভঙ্গীর মান আশানুরূপ উন্নত নয় । বিহাবীলালের প্রথম ছুখানি কাব্য 
গ্রন্থের ভাষাভঙ্গীর উপর ঈশ্বব গুণ্ডের প্রভাব ছিল অগ্রতিহত- অপর বৈশিষ্ট্যও 
অন্ুরূত হয়েছিল--যাব ফলে তার স্বকীয়ত। হয়েছিল ব্যাহত। 

ঈশ্বর গুপ্ঠেব কবিতার মধ্যে যে ধবণেব বন্তময়তাব প্রাবল্য ছিল তার প্রকাশ 

হয়েছে স্ুল উপস্থাপন। রীতিকে অনুসরণ করে। ভাব অস্ময়তা এবং ভাবস্ক্্তা 

কাব কাব্যের প্রায় কোথাও লক্ষ্ীভূত নয়। তাই ঈশ্বর গণ গ্রকৃতি ও ঈশ্বর- 

ভাবনাকে অবলম্বন করে গীতিকবিত। রচনা করলেও তা কোথাও অজ্ঞাতেব প্রি 

কৌতৃহলের ম্বাভাবিকতার সীমারেখা অতিক্রম করে গাঢ জীবন-জিজ্ঞাসার গ্রতিচ্ছবি 

হয়ে উঠতে পারেনি। এমন কি একথাও সাহস কবে বলা যায় যে, মধুক্ছদনেব মত 

দুর্নভ গ্রতিভাশালী যুগ্ধব কবির চতুর্দশ পদাবলীব অস্তভূক্তি গীতি কবিতাগুলিও 

অনেকাংশেই নিতান্ত বস্তময় এবং সনেটকে ভঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করার সেই বস্ত- 

তন্য়তা একটা বিশেষ রূপলাভ কবেছে। যদিও বচনার মান অন্য কবির 

তুলনায় অনেক উন্নত। শ্লীতি কবিব তরল ভাবোচ্ছাস ও স্বপ্রময় পক্ষবিস্তান এবং 

তীব কাব্যময় প্রকাশ যে কোন কবিব পক্ষেই এক সাধনা-সাপেক্ষ বিষয়। নিহাবী- 

লালের গ্রারস্ভিক কাব্য প্রচেষ্টা বস্তজগতকেন্দ্রিক কৌতুহলেই পর্যবসিত হয়েছে। 

বিহারীলালের প্রথম ছুখানি কাব্যগ্রন্থের নাম “বন্ধু বিয়োগ” ও 'প্রেম 

গ্রবাহিনী”। বল! বাহুল্য ছুখানি কাব্যগ্রস্থেব ভিত্তিই স্ৃতিচারণ। কিন্তু সর্বত্রই 

একটি বর্ণনাত্মক বীঁতি অন্তস্থত হওঘায় ম্্বতিচাবণেব পবিবর্তে কবিতাগুলি কিছু 
ঘটনা! ও ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনেব পুনঃস্থাপনে পবিপতি লাভ কবেছে। ঈশ্বব 

পগুপ্চেব প্রভাব সর্বজ্র অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাঁবে লক্ষ্যণীয় : 

“কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত, 
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত। 
তৎক্ষণাৎ উঠিতাম প্রতিকাব ভরে, 
পড়িভাম বিপক্ষেব ঘাঁড়েব উপবে। 
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা, 
সব মিলে কবিতাম তাহাকে লাঞ্ছনা।” 

_-*বন্ধু বিয়োগ?। 
অথব প্রথম দিকের কাব্য্রন্থে বিহাবীলালের ভাব প্রকাশের স্পষ্ট অক্ষমতাব 

বিষয়টিও আমর! এ প্রসঙ্গে প্মরণ কবতে পারি। 
“কিছুতেই যখন তোমাবে ন! পেলাম, 
একেধারে আমি যেন কি হয়ে গেলাম” 

বিহারীলালেব এই পংক্তি ছুটির তুলমার অজ্ঞাত গ্রাম্য কবির রচনা_ “ধন 
পোড়ে ত সবাই দেখে মন পোড়ে তা কেউ ছ্যাখে না”। এই লাইনটিতে অনেক 
বেশী উন্নতমানের কবিত্ব ও হাদয়ের উঞ্ণতাব অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 



বাংল! সাহিত্োর সং্দিপ্ত ইতিহাস ৮১ 

“প্রেম প্রবাহিনী' কাব্যের অস্ততু'জত আর ছুটি লাইনের সাহাধে; সহজেই দেখান 
যায় ঈশ্বর গুধ্ের স্থুল অমাঞ্জিত রুচির প্রলেপ কেমন করে বিহারীলালের রচনায় 
অনতিক্রমা 'হয়ে উঠেছে। নামটি মুছে ফেললে নিম্নলিখিত উদ্ভৃতিটিকে ঈশ্বর 
গুপ্তের বলেই মনে হবে। 

“এক বস্ত ভালে নাহি লাগে চিরদিন । 
নবধরসে নোল! তাই ঝৌঁকে দিন দিন ॥" 

উপরের উদ্ধ'তিগুলিতে এ সত্য স্পষ্ট যে, বস্তও তার সাধারণ সীমারেখা 
অতিক্রম করে একট নিবিশেষ ভাবময় অন্তিত্বে রূপাস্তরিত হতে পারে নি। বস্তু, 
ভাব, কল্পনা, অনুভূতি, স্বপনচারিতা, মনোময়তা, বর্জন ৪ নবস্গ্টর যে রহস্যময় 
লীলাখেলায় কবিতার স্ষ্টি সেখানে কবি যে উপস্থিত হতে পারেননি ত। এইসব 
উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তাই এগুলি ঠিক কবিত] হয়ে উঠতে পারেনি । 

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ সত্যটিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন - 
“কল্পনার বস্তুকে প্রত্যক্ষে, অপ্রত্যক্ষে, তথ্যে, সত্যে, রূপে অরূপের মিলনেই গড়া 

হয় বাজ্ময় কাব্যপ্রতিমা। বিহারীলালের সে ক্ষমতা ছিল না। এই কাব্যে 
(বন্ধু বিয়োগ) তিনি এমন তুচ্ছ ঘটনারও অবতারণ] করিয়াছেন যাহা! কাবোর বিষয়- 
বস্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না।” 

বিহারীল।লের তৃতীয় ও চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ “নিসগ সন্দর্শন, ও বঙ্গ স্বন্দরীর' বিভিন্ন 
অংশ সম্পর্কে এ মন্তব্য এতখানি প্রযোজ্য ন। হলেও আংশিকভাবে প্রযোজ্য । কবির 
পরবর্তী কাপাগ্রন্থগুলির রচন! বৈশিষ্ট্যকে একটা নিদিষ্ট মানের বলে গণ্য করলে 

মধ্যবত এই ছুটি কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতি কিছুটা উন্নত মানের বলে 
স্বীকার করতে হয়। তার মানস-চিস্তার পরিধি আরও বিস্তৃতিলাভ করেছে এবং 
গীতিকবির স্বভাবপিদ্ধ রোমা্টিকতা তার মনকে বেশ লক্ষ্যণীয়ভাবে সংক্রামিত 
করেছে । সাধারণ মানব-স্থুলভ গৎস্থক্যের সঙ্গে মিশেছে তার হদয়ের এক অনির্দেশ্ট 
বেদনাজাত হাহাকার । কোথাও 1 এক বিস্ময়কর গতিশীলতা আরোপিত হয়েছে 
বস্ত-অস্তিত্বের মধ্যে এবং এই গতিময়ত! যেন কবি মনেরই এক লীলাচাঞ্লয। 

“হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী 
নাচস্ত ঘোড়ায় চড়ে যেন ছুটে যায়।” 

_ নিসর্গ সন্দর্শন। 
কবি এখানে পুবের তুলনায় অনেক বেশী ভাবনাপ্রবণ এবং প্রকাশসৌন্দ্খও তার 
অধিকতর সাধনাজাত নিপুণতার ফল। “বঙ্গ স্থম্দরী” কাব্যে আমরা সরগ্রথম “সারদা 
মঙ্গলের কবির স্ব-ধর্মটি আবিষ্কার করি । সেজন্য বিবর্তনের ইতিহাসে এই কাব্যের 
একটি বিশেষ মূল্য আছে। যে রোমার্টিকতা, লৌনদর্যতৃষ্ণ ও হৃদয় ব্যাকুলতার শিল্প 
গুণাদ্থিত প্রকাশের জন্ক আমর] বিহারীলালকে ম্মরণীয় কবি ও রবীন্নাথের কাব্য 

বাংল! (বিষয় )--৬ 
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প্রেরণায় উত্স স্থল বলে গণ্য করি তার সম্যক নিদর্শন ক্ষেত্র হচ্ছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বাব্য- 
গ্রন্থ 'সারদ] মঙ্গল” । “সাধের আসন”? এরই অক্ুষন্গম্ান্ত্র, পৃথক কাব্যগ্রন্থ নয়। 

"যে একখানি মাত্র কাব্য স্থ্টি কবে বিহারীলাল অক্ষয় কবি খ্যাতি অর্জন করেছেন 
সেই কাব্যটির নাম 'সারদ। মঙ্গল” । এই কাব্যগ্রস্থে কবি গ্রতিভা এক চরম উতক 
লাভ ক'রে বাংল গীতি কবিতার ইতিহাসে তার নামটি চিরম্মরণীয় করে রেখেছে। 
ভারতীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অধ্যাত্ব সাধনাধারার মিষ্টি বরটি যেমন এর মধ্যে 
আমর। শুনতে পাই, তেমনি প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত স্বার্থকতার জীবনদর্শনের কাব্যিক 
প্রকাশ হিসাবেও আমর কাব্যখানিকে দেখতে পারি এবং সর্বোপরি কবি শিক্পীব 
শাশ্বত ও রহস্যময় সৌন্দর্য সাধনার অনবগ্য নিদর্শন রূপেও আমর] কাব্যখানিব 
ক্ষুদ্র লাবণ্যময় ও পেলব দেহখানিকে হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করে ধন্য হতে পারি। 

কবিমন এখানে পরিপূর্ণভারে জাগ্রত, রূপদক্ষতাও এখানে এমন একটা স্তরে পৌছেছে 
যে কবি সহজেই ব্ূপ থেকে রূপাতীতের সন্ধানে ব্রতী হতে সক্ষম হয়েছেন । কবি 
এই কাব্যে স্ুক্ম্ম ভাবময় সৌন্দর্যযসত্তার এমন এক আলোছায়! ঘের। রহন্তময় 
মায়ালোক হজন করতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে আমর] সাধারণ পাঠকের ভাব 
উপযুক্ত আধিকারী না হয়েও সহজেই নিজেদের হারিয়ে ফেলি। 'ভাবতন্ময়তা এমন 
একটা হুম্্রতা লাভ করেছে--+যা “চিত্রা” ও উর্বশী” কবিতার সৌন্দর্যযসাধক রবীন্দর- 
নাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিস্তৃত আলোচনার স্থষোগ না থাকায় তার রচন। 
থেকেই উদ্ধ'তি সহযোগে সমাঞ্তির রেখা টান! যাক। 

(১)  উষার আবির্ভাব উপলক্ষে_ 
“চরণ-কমলে লেখা 

'াধ আধ রবি রেখা, 

সর্বাঙ্গে গোল'প আভা, সীমস্তে শুকতার৷ জলে ।” 
(২) বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদার সঙ্গে বিরহ-মিলনেব 

পরবর্তি স্তরের বিভ্রীস্ত-আতি £ 

“ফের একি আলো এ ল',বহ কই কোথ। গেল, 
কেন এল দেখা দিল'/লুকাল আবার , 
কে আমারে অবিরত/ক্ষেপায় ক্ষেপার মত, 
জীবন কুস্থমলতা। কোথা রে আমার ।” 
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॥ মহাকাব্যরচয়িত। রূপে মধুৃদন, হেমচন্দ 
ও নবীনচন্দ্র ঃ তুলনামূলক আলোচনা ॥ 

ইতিহাসে উনবিংশ শতক রেনেশণাস ব। নবজাগরনের কাল হিসাবে চিহি | 
জাতীয় জীবনে সাধিক সমৃদ্ধি এই কালের পটগ্ভূমিতেই সাধিত হয়েছিল। রাজ- 
নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুষ্টিসাধন বিশিষ্ট যুগধর্জকে অবলম্বন করেই সম্ভব 
হয়েছিল। যে ভাব-খশ্বর্্য ছিল এর যূলে-ত! প্রধানত: তৎকালীন প্রাচা ও 
পাশ্চাতা ভাবধারার অঙ্কূল সমস্বযের ফল। মহাঞ্জাগনণের এই এঁতিহাসিক মহা- 
লগ্নে আমাদের ন্বদেশতৃমিতে একাধিক যুগন্ধরের আবির্ভাব ঘটেছিল - ধার! শুধু 
যুগশ্রষ্টাই ছিলেন না, পরস্ত তাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে তাদের সষ্টিকে 
একাধারে যুগবাণীবাহ্ক ও যুগভাবধারা৷ অতিক্রমকারাঁ এক্তিতে পরিণত করে- 
ছিলেন। অন্যবিধ স্ষ্টি-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতকেব বাংল! দেশকে আমরা 
সর্বাধিক সাহিত্যিক সমুন্নতির কাল বলে জানি। নিরবচ্ছিন্ন স্ট্টির মধ্যে যারা 
আন্তরিক ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে মধুক্ছদন, হেমচন্ত্র ও নবীন- 
চন্দ্র প্রধান স্থানীয় বলেই বিশেষভাবে আলোচ্য । এই তিন মহাকবিই মহাকাবোর 
আধারে যুগের ভাব-বাণীটিকে আত্মারূপে প্রতিষ্ঠাদিতে তৎ্পর হয়েছিলেন। প্রতিভ৷ 
ও শক্তিমতার পারস্পরিক বিভিন্নতা সত্বেও এবং মাইকেল মধুস্দন সমগ্র কবিগোষ্ঠীর 
মধ্যে প্রধানতম হলেও অপর ছুই কবির প্রচেষ্টাগত গুরুত্বের মূল্য হে তুলনামূলক 
সাহিত্য বিচার অপরিহার্য । 

এই তিন মহাকবি যে যুগে ও যে পটভূমিতে তাদের সাহিত্য-সাধনার ধারাটিকে 
অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর বৈশিষ্ট্য বিচারের পুবেই যুগ-আত্মার মর্মবাণীটির স্বরূপ 
সঞ্ধান গ্রয়োজন। কারণ, জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির আধারেই নব জীবন চেতনার 
সত্যকে স্থাপন করতে প্রয়ামী হয়েছিলেন আলোচ্য কবিবুন্দ। কবিচেতনার 
্রবৃদ্ধকারী সেই নবঙ্জাগৃতির বৈচিত্রময় মঞ়সত্যের আলোচনা তাই মংক্ষেপে এখানে 
পরিবেশিত হল। নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফল সম্ভবতঃ মানবতাবাদ। ভারতের দীর্ঘ- 
কালীন ধর্মভিত্তিক সাহিত্যকেও যেন এই প্রথম সম্পূর্ণ এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখ। 
হল। বাস্তব জীবনের ব্যর্থত। ও সার্থকতা এরই মানদণ্ডে বিচার করার এক দৃষ্টি- 

ভঙ্গী দেখা! গেল। বহু কালাশ্রিত ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ জীবনে লঙ্য দৈব 
' মহিমার অকুঠ স্বীকৃতির উজ্জলতা৷ এই যুগেই নব্য পশ্থীদের চোখে অনেকাংশে নিশ্্রভ 

হয়ে এল। এই নবীন দৃষ্টিভঙগীর সঙ্গে মিলিত হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের জীবনদর্শন। 
মানবজীবন তার আপাত তুচ্ছত৷ সত্বেও ষেন এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখ! দিল, 
যাকে অবলম্বন করে হৃদয়মধ্যে আবির্ভাব ঘটল এক কোমল ভালবাসা । চোখের 
নতুন আজে! দিয়ে সবার উপরে সত্য মাহুষের হুখ, দুঃখ ভালবাসা--আকীর্ণ 

জীবনকে এক সুদ্দরতর ভাবময় রূপদানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হল। পুরাতন সমাজ 
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নির্ভর সংস্কার অতিক্রম করে এক নতুন তাৎপর্যে মগ্ডিত হ'জ বাক্তিগ্ীবন। কিন্ত, 
তাহলেও গোষ্ঠীজীবনের মৃল্য হাস পাওয়ার পরিবর্তে তার স্বশ্প রূপান্তর সাধিত 
হ'ল। আচরণীয় ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও ক্রিষ্টতা থেকে মুক্তিলাভ করে তা এক নতুন 
মানবিক তাৎপর্ষের গৌববে ধন্য হল। চিরাচরিত জীবনে যেখানে বিশ্বাসই ছিল 
প্রধান, সেখান থেকে তা নিবাসিত হল এবং শৃন্তস্থান পূর্ণ কর] হ'ল উনবিংশ শতকীয় 
যুক্তিবাদে। সর্বোপরি বহু যুগব্যাপী সপ্ত গোপন ম্বাধীনতা৷ কামনা হৃদয়ের অস্তরতম 
আবাস ত্যাগ করে উজ্জল ব্বর্ণাভ স্র্যেব মত বাংলা কাব্য সাহিত্যের গীতি কবিতা 
ও মহাকাব্যের আকাশে উদ্দিত হল। একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে মিলন লাভের 
এঁকাস্তিক আকৃতিও আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীনতা-চেতনার পরিপূরক সত্য রূপে। 
কেননা, স্বাধীনতার হ্বাতন্ত্য বন্বতঃ আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রীতি ও মাত্মপ্রতিষ্ঠাব বাস্ত 
রূপায়ন । এই বাঁসনাকে রূপ দিতেই সাহিত্য জগতে একে একে আবিভূ্ত হলেন 
ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুক্থদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্তু। 
শেষোক্ত তিন কবি মহাকাব্যকে মাধ্যম করে তাদের যুগলন্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে 
হয়ে উঠলেন তৎপর । 

মধুসুদ্ধন 2 পূর্বেই বল! হয়েছে এই যুগেব সবাধিক শক্তি-সম্পন্ন কবি হলেন 
মাইকেল মধুক্ছদন । সমকালে আবিস্ভূতি অপর ছুই কবি৭ মহাকাব্য রচনায় ব্রতী 
হয়েছিলেন । কিন্ত, তাদের সাহিত্যিক সাফল্য অবশ্থই পবিমিত। অপব পক্ষে 
মুস্থদন যুগের বাণীবাহক হয়েও এক কালোতীর্৭ণ মহিমায় ভাস্বর । একথা সত্য যে, 
নবধুগের অভিনব মানববাী সংস্কৃতির দ্বার! সকলেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্ত, 

আধারের তারতম্য হেতু উক্ত তিন কবির ধারণ, লালন ও প্রকাশ শক্তি সমান ছিল 
না। নতুন ভাবধারায় অন্ধুপ্রাণিত হয়ে মধুস্থদরন রচনা কবলেন “মেঘনাদবধ কাব্য” 
হেমচন্ত্র 'বৃত্রসংহার” এবং সবশেষে নবীনচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করলেন তার স্বৃহৎ কাব্যত্রয়ী 
'কুরুক্ষেত্র, “রৈবতক? ও 'প্রভাস+ এর মধ্য দিয়ে। ভারতীয় মহাকাব্য ও পৌরাণিক 
কাহিনীই এ'দের প্রধান রচনা-উৎস। সেই সঙ্গে প্রধানত মধুস্ছদরনেব অবলম্বন 
হ'ল বিশ্বখ্যাত পাশ্চাত্য-মহাকবিব রচনা-সমৃহ। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত চবম ও 
আকাঙঞ্কিত সফলতা এল একমাত্র মধুস্দনের ক্ষেত্রে 

এর কারণ অনুসন্ধান কবলে দেখা যায় যে, এই তুলনামূলক সফলতা ব। 
বিফলতার মূল যুগধর্ষের মধ্যে নিহিত ছিল না। পক্ষান্তরে প্রকৃত সত্য নিহিত 
বয়েছে কবিদের কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যে । প্রেরণার যাথার্থ্য, ভাবের গভীবতা, কল্পনার 
অনন্ততা, রূপদক্ষতা, শিক্ষাগত ভিত্তিভূমি এবং সর্বোপরি রূপায়ন কুশলতা৷ বা কবি- 
কৌশল প্রভৃতির তাবতম্যই একজনের স্ত্টি থেকে অপরের স্থটিকে পৃথক করে 

তুলেছে। প্রেবণার বিশুদ্ধি সত্বেও রূপায়ন-দক্ষতার অভাব হেতু কিরূপ বিপর্যক্ন ও 
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বিফলতার সম্মুখীর হতে হয়-_-তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই যুগেরই অন্ততম কৰি 
বিহারীলাল চক্রবর্তী । 

মধুস্দনের ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে ধীরে তার কবি- 
মানসকে গঠন করেছিল এবং কিভাবেই তা এই মহাকাব্যের মধো রূপ পরিগ্রহ করে- 
ছিল তার এক অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। মধুস্থদনের 
প্রথম জীবনের প্রভূত পাখিব সমৃদ্ধি, সাহিত্য-প্রীতি স্থিতে জননী জাহুবীর 
অবদান, অত্যুজ্জল শিক্ষা-জীবন, অসাধারণ বৌদ্ধিক তীক্ষতা, জীবনে প্রতিষ্টালাতে 
অপরিমেয় উচ্চাশা, বৈচিত্রমঘ বিষ্তান্বাগ স্থগভীর সাহিত্যপ্রেম, বন্থভাষ। ও 
সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিঠ পরিচয়, অর্থ, প্রেম ও সাহিত্য-_এই তিন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের 
মর্ধযাদালাভের বাসনা, সর্বোপরি এক বিশিষ্ট জীবনবোধ মাইকেল-ব্যত্বিত্বকে গঠন 
করেছিপ। মধুস্দনের কবি-ব্যক্তিত্বের সাংগঠনিক রূপ এইসব সাযুজ্যসম্পন ব্যক্তি- 
বৈশিষ্ট্যের যথার্থ সংগ্লেষণের ফল। শিল্পীয় আত্মভাব যে আত্মন্ভাবনা তথা শিল্পী- 
ভাবনাকে বিশেষ ভাবে গঠন করে তা বোধ করি সর্বজনম্বীকৃত সত্য। তাই মধু- 
জীবনের সাহিত্যিক সার্থকতা ব। ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে তার বাক্কি- 
সত্বা ও কবি মানসের গভীরে । 

মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্য, যে সর্বকালের সবদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের 
এক স্থ্মহান স্থঙি তার অন্ততম প্রধান কারণ হল--শাবের দিক থেকে এর উৎস হ'ল 
যুগ-মানস তথা ব্যক্তি ও কবি-মানস এবং রূপায়নের দিক থেকে এটি এক শ্রেষ্ট 
স্থানীয় বূপকারের স্থষ্টি। ভাব ও বাহক উপাদানের ছুর্লভ মিলন সাধনই অত্যুতম 
সাহিত্যস্থজনের মৌল সত্য। কল্পনার এমন বিশালতা, ভাবের এত গভীরতা, 
যুগপৎ ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন সত্যের এমন অস্তরঞ্জ নিদ্ধিধ গ্রকাশ, এমন অনন্য ধ্বনি- 
গাভীর, এক সাবিক মহত্ব ও সমুন্রতি, জীবনের মহতী বিনষ্টি জনিত এই আতি, 
হৃদয়ের উষ্ণতা ৪ আর্্রতায় অভিষিক্ত হয়ে আর কোথায় সগৌববে প্রকাশিত? আর 
কোথায় স্বয়ং কবিকে এমন করে মহাকাব্যের নায়কের মধ্যে গ্রতিভাত দেখি? 
মহাকবির উদ্দীপিত কবি-কল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য গ্যয়োজন হ'ল দ্ব-স্থষ্ট শক্তি 
সমদ্বিত সেই ইতিহাস চিহ্নিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের-ঘার সমুদ্রকল্পোলের মধ্যে 

সংস্থাপিত হল এই মহাকাব্যের মহাভাব। যে কবিকাব্যের গুয়োজনে ছন্দ নির্াণ 

করেন তার রূপ নিমিতির দক্ষতার গভীর-ত1 ও তাৎপর্য সহজেই অন্ুমেয়। গগন 
ব্যতীত হুর্য্যকে ধারণ করবে কে? সমগ্র কাব্যটিই তাই যেন কল্লোলিনী সমুদ্র- 
যার মন্ত্র কখনও নিঃশেধিত হয় না। 

মহাকাব্যটির রচনা-পূর্বকালের তথ্যাদি কবির নিজের চিঠিপত্রেব মধ্যেই পরি- 
বেশিত। মেঘনাদের ভাবমুত্ি কর্তৃক কবিব কবি-কল্পনার উদ্দীপন, কালিদাস, হোমার; 
ট্যাসে।, প্রভৃতি দেশী-বিদেশী কবির কাছে খণ স্বীকার সাহিত্য দর্পণ'-কাবের 
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মতবাদ গ্রহণে অমম্মতি প্রভৃতি তথ্য-সত্য সর্বজন বিদ্দিত। গ্রচলিত রামায়ণ 
কাহিনীর নব মানববাদী রূপাস্তর প্রধানতঃ এঁতিহাসিক যুগপ্রভাবের ফলশ্রুতি। 
এই মহীকাব্যে রূপাস্ষিত নিষ্ঠুব, অমোঘ নিয়তির প্রতিষ্ঠায় গ্রীক-প্রভাৰ এবং 
সর্ষোপরি কবির বাস্তব জীবন ইতিবৃত্তের প্রভাব স্বীক্ুত। প্রশীলার চরিত্র 
স্জজমৈ কবি নব জীবনের ভীবধার1 ও ভাবত-ইতিহাসের সতোব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন । 
বিষয়টি কায্যেব ভাব-ধর্মেব প্রয়োজনেও সৃষ্ট বটে | সব মিলিয়ে “মেঘনাদবধ কাব)+কে 
আমর। মহাকবির মহৎ স্টি বূপেই দেখতে অভাস্থ। এই গুসঙ্গে একঙন প্রখ্যাত 
সমালোচকের রচনার উদ্ধৃতি দেওয়] যেতে পারে-- 

“মেই গভীরতম আত্তব-বৈশিষ্ট্যেই মহাকাব্যেব মহাকাব্যত্ব, তাহা! হইল 
মহাকাব্য গৌরব সমুন্নতি। মেঘনাদ বধ কাব্যে গৌবব সমুন্রতি তাহাব 
ভাষায়, উপমায়, ছন্দে, চবিত্রে--ঘটনায়--পটভূমিকায়, ভাবে, রসে, 
অন্থভৃতিতে | এই কাব্যে মধুষ্ছদনেব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাব- 
গন্ভীব পবিবেশ স্থষ্টিতে, তীব্র আবেগ-অন্ুভূতি উদ্বোধনে, উদ্দাব চরিত্র কল্পনায়, 
ঘটনায়, ঘটনাব নাটকীষ বিন্যাসে, দ্র পিনদ্ধকায় গঠন নৈপুণ্যে, কল্পনাব 
ব্যাপকতায় ও গভীরতা আবেগ উচ্্বাস নিয়ন্ত্রণে ও ন্বতস্থূর্ত মানবিক রস 
উতৎসারণে। এই কাব্যে মর্মগত মহিমাটুকু ধাহাবা ধরিতে পারিয়াছেন, 
তাহাদের কাছে এই কাব্যেব মহাকাব্যোচিত বাহ বৈশিষ্ট্য বিচার অনাবশ্াক।” 

_ ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় । 

হেমচত্দ্র ঃ মাইকেল মধুক্ছ্দনেব মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ 
এবং প্রথম দিকে এই কাব্য দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ভূমিকা রচন। 
করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সমালোচনামূলক এই স্তুমিকায় হেমচন্দ্র কাব্যটিব 
মিশ্ররীতিব আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমসাময়িক কালে কিশোব রবীন্দ্রনাথও এই 
কাব্যের একটি দীর্ঘ সমালোচন। লিখেছিলেন । তাতে তিক্তৃতার স্বাদই ছিল বেশী। 
পরবর্তীকালে অবস্থা ববীন্দ্রনাথকে নিজেব সমালোচনাব সমালোচন! লিখে অ'তদোষ 
থেকে মুক্ত হতে হয়েছিল। মাইকেলের মহাকাব্য তাত্ক্ষণিক সমাদর লাভে বঞ্চিত 
হলেও উত্তর কালের সকল প্রথম শ্রেণীর সমালোচক কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছে। 
এদের মধে প্রধান স্থানীয় হলেন মোহিতলাল মজুমদার । 

মধুস্থদ্ন প্রভাবিত হয়েই হেমচন্ত্র তাব স্থুবৃহৎ মহাকাবা 'বৃত্রসংহার” রচনা 
করেন। ফাবাটি ১৮৭৭ গ্রষ্টাবে গ্রকাশিত হয়। হেমচন্ত্রের এই দীর্ঘ ২৪টি সর্গ 
সম্বিত মহাকাব্যটি প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সমালোচক ও পাঠকবুনী কর্তৃক 
প্রশংসাবানী লাভে ধন্ত হয়েছিল। কিন্তু, পববস্ী কালের সমালোচকেব! পূর্যবতা 
মত সমর্থন করেন নি। তাব কাবখগুলি এখানে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কব! ধেতে পারে। 

(১) 'বুভ্রসংহাব” কাবা আকারে হবুছৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই কাধ্য 



বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৮৭ 

প্রকৃতিতে ক্লাসিক পর্যায়তৃক্ত নয়। প্রকৃত ক্লামিক মহাকবির ভাব কল্পনার দা ও 
গভীরতা হেমচন্ত্রের ছিল না। এই কাব্য যনে যেখনাদবধের অনুরূপ রস নিষ্পত্তি 
ঘটায় না। তাই কবির সমগ্র প্রচেষ্টা যেন কাব্যের বহিরঙ্গ বিন্যাসে ও অলংকরণে 
বারিত হয়েছে । মধুস্দনের যে অস্তগৃ্চ বাক্তি-ভাবনা ও কবি মানস সকল কাব্যিক 
প্রয়াসের আবরণ ভেদ করে তার কাব্যের ভাব-আত্মাকে গঠন করেছে _*বৃত্রসংহারে, 

অন্ুবপ কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি । হেমচন্দ্রের কাবোর ভাববস্ত নিঃসন্দেহে 
মহৎ ১ খিঁস্ত কবি তাকে তার কবি-আত্মার অস্তরাশ্রয়ী মর্মবাণীতে পরিণতি দান 
করতে সক্ষম হননি । তাই আয়তন ৪ পরিকল্পনায় বিশাল হওয়। সত্বেণ্ড এবং 
মহৎ আত্মত্যাগের সত্য যূল অবলম্বন হলেও কবির হৃদয়ের স্পর্শের অভাবে কাব্যটি 
শষ পর্যস্ত বহিরঙগ চর্চার সুরে থেকে গিয়েছে। 

(২) হেমচন্দ্র তার মহাকাব্যে চরিত্র পরিকল্পনা ও চিত্রণে আশাহুরূপ কৃতিত্ব 

প্রদর্শন করতে পারেননি । আধুনিক সমালে'চকের মতে বাবণের তুলনায় বৃত্রাস্থুর 
নিতান্তই নিশ্রভ। 'মাকাজ্ক্ষিত বীর্যবন্তায় কোন ভাব বুত্রাস্থুর ব! এন্ছ্রিলার মধ্যে 
পরিস্ফুট হতে পারেনি । অপরপক্ষে গ্রমীলার মত বীরাঙ্গন1 নিতাস্তই হুর্লশভ এবং 
এই চরিত্র কাব্যের মুল উদ্দেশ্ট সাধনে যেভাবে অংশ গ্রহন করেছে সেরূপ 
পরিকল্পনাগত সামগ্রিকতা বৃত্রসংহারে অন্তপস্থিত। দরধীচির আত্মত্যাগ ঘটন। 
হিসাবে মহহ হলেও বপায়নের দিক থেকে অনক নিং্পাণ এবং ব্যক্তি 'হসাবে তিমি 
ঝষি বলেই কাব আন্মত্যাগের আবেদন আমার্দের কাছে অনেক পরিমাণে নিক্ষল। 

অপরপক্ষে মেঘনাদেব আম্মতাগের মহিমা এব" তার পরিণাম সমগ্র কাব্যটির মধেো 
'এক স্ুছুলভ বিষাদময়তার সি কবেছে। 

(৩) হেমচকজ্জ্রের মহাকাবে। এব্ধের বিন্যাস ও তজ্জনিত বর্ণচ্ছট। নিতাস্ত সামান্য 

নয় এবং অনেক স্থানেই বর্ণমার মধ্যে, বিশেষতঃ একাধিক সর্গ ( চারটি সর্গ ) ব্যাপী 
যুদ্ধ বর্ণনায় তিনি যথেঞ্ রুতিত্তব প্রদর্শন করেছেন । এই সকল অংশ একদ। সমালোচক 
বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসালাভ করেছিল । তথাপি, এ সত্য প্রকাশে বাধা নেই 

যে, মিণ্টনের প্যারাভাইস লগ্টের বচনাবৈশিষ্ট্যের অন্্ররপ হেমচন্দ্রের শব সন্নিবেশ 
বেশ আভিধানিক, রুদ্রিম, প্রাণহীন ও ভঙ্গীসবন্থ হয়ে পডেছে । রচনা ও বিষয়বস্তর 

সঙ্গে কবির প্রাণের যোগের নিবিড়তার অভাবই এর কারণ বলে ধরা যেতে পারে। 
অপররক্ষে মধুস্থদম প্রভূত সংখ্যক আভিধানিক শব্ধ ব্যবহার করলেও শেষ পর্যস্ত 
ভাষা বিশ্যাসকে হৃদয়-সংবেগ্ঠ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষা যতক্ষণ না হায় 
'ভাবের বাহন হচ্ছে--বিশেষতঃ কাবে র ক্ষেত্রে--ততক্ষণ পর্যস্ত তা রসসঞ্জার করবে 

কি ভাবে? 

নবীনচক্্র সেন £ উনবিংশ শতকীয় বাংলা কাব্য-ইতিহাসের মহাকধি 
পর্ধায়ের শেষ উল্লেখ্য কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবানচন্ত্র ত্রয়ী মহাকাবোর কবি 



৮৮ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

হিসাবে খ্যাত, এই কাব্যত্রয় হ'ল কেরক্ষেত, রৈবতক? ও 'প্রভাম'। এ ছাডা 
তিনি অপর বহুবিধ ও বছ সংখ্যক কাব্যের রচয্মিতা। কবির আত্মজীবনী অনুলাবে 

১৮৮১ গ্রষ্টাষে রাজগিরিতে অবস্থান কালে মহাভারত পাঠের ফলে এবং পবিবে* 

গ্রভাবে কৰি ভক্কি-অবন চিত্তে মহাঁভাবতীয় বিষয় অবলম্বনে বিশাল ভারতে 

&ঁতিহবাহী ভাব সম্পদ উক্ত মহীকা?ব্য পরিণতিদানে অনুপ্রাণিত হন। তার এই 

পৰিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক জ্ঞাত ও উৎসাহিত হয়েছিল। কাবা তিনথানি ১৮৮৬ 

১৮৪৬ খ্ীষ্টাবেব মধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই মহাকাবোব নায়ক শ্রীকুষ্ণ। কৰি 

মহাভাবত পাঠে তাব মধ্যে যে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কাব করেছিলেন, তাই এই 

মহাকাব্যে রূপায়নেব চেষ্টা করেছেন। কবিব চোখে প্রীক্ণ মহানায়কেষ তুমিকাধ 

অধিঠিত এবং তাঁব আদর্শ ছিল ধর্মসংস্কাব ও নবধর্ম সংস্থাপন । শ্রীক্কঞ্ণ ও স্থতদ্রাব 

দৃষ্টিভঙ্গী ছিল গঠনাত্বক। এক বিশাল সংহত 'আদর্শ-ভাবত গঠনই ছিল তাব লক্ষ্য । 

ধর্মীদর্শেব দিক থেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবকে সমীরুত কপ্বছিলেন যাব ফান” 

স্ষ্ট হয়েছিল 'অমিতাভ' কাব্য । 

মহাভারতেব থে নৃতন ব্যাখা কবি ববেছিলেন, সেজন্য তাঁব চিস্তাব মৌলি- 

কতাষ গৌরব অবশ্তই প্রাপ্য। তাঁব পবিকল্পনাব বিশালতাও অবশ্যই স্বীকার্য। 

এগ্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের কাবোোব বিরাটত্ব পবিকল্পনায় ও রূপায়নে অবশ্যই ম্মরণযোগ্য | 

এই তিন মহাকবিই ( মধুস্থদন সহ ) আখ্যাঘিয়কে তীদেব কাবোব প্রধান অবলন 

করলেও দৃষ্টিভঙ্গী ও বপায়নে অনেক পাথক্য আছে। মধুত্ছদন প্রাচীন ভাবতীয় 

মহাকাবা রামায়ণেব সামান্য ঘটনাংশ মাত্র গ্রহণ কবেছেন। তাই কাহিনী সেখানে 

গৌণ এবং অতিমাত্রিক ভাব-সংহতিব ফলে মধুষ্থদনেব কাব্য সবিশেষ দা সমদ্থিত। 

হেমচন্ত্রের প্লট গঠনকেও যথেষ্ট শিথিল বলা! যাষ না। কিন্তু, এই দুই কবির সঙ্গে 

তুলনায় নবীন চন্দ্রেব আখ্যায়িকা তথ কাহিনী পবিকল্পন। যথার্থই বিশাল হওয়ায় 

শেষ পর্যান্ত নিয়ন্ত্রণেব বাইবে চলে গেছে এবং প্লট শিথিলবদ্ধ হয়ে পড়েছে । এবিষষে 

বঙ্চিমচন্ত্র তাকে পূর্বেই সতর্ক কবে লিখেছিলেন-_1£ 959৫066৫ 805৭9851 
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91 7১009182165” বঙ্কিমচন্দ্র বিচাবশীলতাব দ্বাৰা যে বপায়ন দুবহতাব কথা 

চিন্তা করেছিলেন, নবীনচন্ত্র উৎসাহ, ভক্তি ও ভাবাতিশয্যে সে সতর্কবাণী গ্রাহ 

করেন নি অথব। আত্ম-অহঙ্কারকে আত্মবিশ্বাস বলে তুল করেছিলেন। সে মনোভাব 

ষে তার ছিল, ত৷ তীব বৃহদায়তন "আমাব জীবন+ পড়লেই বোঝা যায 

কবির কাব্যে বিষয়বস্তু যেবপ মহৎ, তাব বচনাবীতি তার অন্ুরূপ-একথা 

বল যায় না। অর্থাৎ প্রকাশের সুলতা তব কাব্যের মহিমাকে অধিকাংশ স্কলেই 

কু করেছে। ক্লাসিক কবির এক বৈশিষ্টা এই যে, তাকে প্রস্ভুত পরিমাণে সংষমী 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষি্ত ইতিহাম টে 

হতে হয়--যেমন মধুসদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি । নবীনচন্দ্রের এই গুণের অভাব 
ছিল। তাছাড়া তিনখানি কাব্য একই মহাকাবোর অংশ হলেও দীর্ঘকালের' 
ব্যবধানে এগুলি গ্রকাশিত হয়েছিল ( দশ বৎসর )। সংহতি নষ্ট হওয়ার এটিও 
এক বড় কারণ। 

নবীনচন্ত্রের মহাকাব্য আকাহ্থিত প্রসারতা লাভ করে নি। মধুস্থদনের কাব্যে 
ঘটনায় তাৎপর্যগত ভাবাত্মক সম্প্রসারণ এবং তার মানবজীবন সম্প্ক্ত হওয়ার 
বিষয়টি সমগ্র কাব্যটিকে এক অভিনব মানবিক তাৎপর্যমগ্ডিত করেছে। 

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে ইতিহাসের তত্বকে গ্রহণ করায় কাব্টটি 
অধিকমাত্রায় তত্বের আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে । এজাতীয় কোন তত্বপ্রাধান্ত “মেঘনাদবধ' 

বা 'বুত্রসংহারে? নেই। 
মহাকাব্যে থাকবে সঙ্গীত-স্থবম] উদাত্ততা ও গঠনপারিপাটায এবং এর ভাষ। 

হবে সুন্দর, অথচ গম্ভীর, অলংরূত এব" বেগবতী। এদিক থেকে বিচার করলে 
উপরোক্ত গুণগু নবীনচন্দ্রে নেই। তাই মহাকান্য রচয়িতা হিসাবে তিনি বার্থ । 
নবানচন্ত্র ও হেমচন্দ্র যুগের প্রভাবে মহাকাব্য রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিন্তু সে 
ক্ষমতা তাদের ছিল না। এব্যাপারে একমাত্র মধুস্দনই সার্থক। অতএব, মধুস্থদন 
গ্রশপ্তি দিয়েই আলোচনার সমাধিতে আসা যাক- “মেঘনাদবধ কাব্োর 
ছিসহশ্রাধিক শ্লোকের মধ্য হইতেই মহাকাব্যর সেই উদ্দাত্ত গম্ভীব স্ুব ধ্বনিত 
হইয়াছে যে স্থর মেঘের গজনের ন্যায়, সমুদ্রের কল্লোলের ন্তায়, প্রলয়কালের 
ঝটিকার ন্যায় ।” 

॥ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ॥ 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ১৮৫২ খ্রীষ্ঠাকে আধুনিক বাংল। নাটকের স্ুচন। হয় 

ষোগেন্দ্র গুপ্ত এবং তারাচরণ শিকদার একই বছরে তাদের নাটক প্রকাশ করেন। 
যোগেন্দ্র গুপ্ত রচন1 করেন 'কীত্তিবিলাম” এবং তারাচরণ শিকদারের রচিত নাটকটির 

নাম “ভদ্রা্ুন'। বাংলা নাটকেব ইতিহাসে 'কীতিবিলাস এর নাম বিশেষভাবে 
স্মরণীয় এই কারণে যে, এটি বাংল। ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ট্রাজেডী। মাইকেল 
মধুস্থদনের কাল পর্বস্ত (১৮৫৯) আমাদের প্রধানতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের উপর 
নির্ভর করতে হ'্ত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্ধে মাইকেল মধুস্দনের 'শমিষ্ঠা' নাটকটি রচিত ও 
প্রকাশিত হয় এবং ইতিহাসের তথ্য অন্থসারে বাংল। জাতীয় নাটকের অভাবই 
মধুন্থদনের নাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা । অপর দিকে যোগেন্্র গুপ্ত বাংল! নাট্য 
সাহিত্যে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য আঙ্গক সচেতন নাটাকার। তিনি সজ্ঞানে 
সেক্সপীয়রের রচনার্রশকে অনুদরণ করেছিলেন। এারিষ্টটলের অলংকার তত 



ক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

সন্বপ্ধেও তিনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এই প্রারভিক নাট্য প্রচেষ্টায় মধ্যে 
বিদেশী আঙ্গিকের অন্ুককণ প্রচেষ্টা থাকলেও, জাতীয় নাট্যজীবনকে শমৃদ্ধ করার 
একট] আন্তরিক প্রচেষ্টা এর পশ্চাতে কার্ধাকরী ছিল। তাই যোগেন্জর গুপ্ত ও তারা- 
চরণের এই নিষ্ঠা অবস্থাই প্রশংসনীয়। 

নানা কারণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিজ্রের 'নীল দর্পণকে” উনবিংশ শতকের শেষ 
সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাটক নলতে হয়। এই নাটকাটির একটি 
এতিহাসিক ভূমিকা ছিল। দীনবন্ধু মিত্র সরকারী কর্ম উপলক্ষে সারা বাংল] দেশ 
পবিভ্রমণ করেছিলন। তাই তার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ধ্যাপক এবং বঙ্কিমচন্দ্র 
বিশ্লেষণ অন্ুসারে এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল ায়া সুগভীর সহাম্ভূতি। 
এই ছুটিকেই গুধান উপার্দান করে তিনি নাট্যরচনার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। 
নাটকেব মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন জাতীয় রাজনৈতিক ভাবনাকে এক বিশেষ 
শিল্পলন্মত উপাষে প্রকাশ করেছিলেন । মধুস্দনেব মধ ক্ল্যাসিক চেতনায় প্রাবল্য 
খাকাঘ তিনি যেসব নাটক বচনা করেন, সেগ্জলিব মধো একমাত্র প্রহসন ব্যতীত 
আব সব ন্যটকেব বিষয়বস্ত ছিল এঁতিহাসিক ও পৌবাণিক। আর একমাত্র নাটুকে 
বাম নাবায়ণ তাব 'কুলীন কুলসর্বন্ব' নাটকে সমাজের দীর্ঘ কালের ক্ষোভবে ভাষা 
দিয়েছিলেন। অবশ্য মধুক্ছদরনের “বুডে] খালিক] ঘাড়ে বে?” ব্যাঙ্গাত্মক সমাজ- 
সমগ্তামূলক নাটক। এবং প্রকারাস্তরে মাইকেল এঠ সব সামাজিক কুপ্রথাব 
'নিবসনই কামনা করেছিলেন। 

ঈতিহাসেব দৃষ্টিতে, "ষ্টে? বচিত আঙ্কল টমস কেবিন, উপন্থাসটির আমেিকার 
সমাজ-পরিবর্তনে যে গুরুত্ব, আমাদের গত শতকের সমাজ জীবনেও দীনবন্ধুব নীল 
দর্পণেব সেই গুরুত্ব । এই নাটকে শিল্প বিষয়ক ক্রট যতই থাক নাকেন এক 
বিরাট জাতীয় কত'ব্য পালনে নাট্যকার যে এঁতিহামিক ভূমিক1 নিয়েছিলেন তা 
শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেশের রাজনৈতিক ও সাহিত্যেব ইতিহাসে স্মরণীয় । ১৮৫৯ 
টানে সারা সারা বাংল। দেঁশে নীলচাষীদের ধর্মঘট হয় এবং ১৮৬০ এ বসে “নীল 
কমিশন? | নীলদর্পণ নাটকটি সমগ্র দেশব্যাপী এই আন্দোলনে সর্বাধিক ইন্ধন 
যুগিয়েছিল। রাজরোষে পতিত হওয়ার স্বাভাবিকতার কথা! মনে রেখেই নাট্যকার 
হিমাবে নিজের নামটি গোপন রেখেছিলেন "কেন চিৎ পথিকেনাভিপ্রগীতম্” 
লেখকের এই ছদ্মনামে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়| মাইকেল মধুস্দন নাটকটির অগ্রণাদ 
করেছিলেন বেনামে। প্রকাশক হিসাবে পাত্রী লঙ সাহেবের নাম মুজ্িত হওয়ায় 
তিনি আদালতে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হয়ে ছিলেন। 

নীলদর্পণ নাটকে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হলেন যথাক্রমে নায়ক নবীনমাধব 
এবং নীলকর সাহেব উড ও রোগ | ধানচাষের জমিতে বলপ্রয়োগে নীল চাষ কবতে 
নিবীহ চীষাকে বাধা কব। এবং অস্বীকতির স্থলে অমানুধিক অত্যাচারে চাষাকে 



বাংল! সাহিত্যের সংঙ্গিপ্ত ইতিহাস ৯১ 

উৎখাত করাই ছিল নীলকর সাছেবদেয় একমাত্র লক্ষ্য । স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে 
এই অত্যাচারের সীমা প্রধান চাষীর আশ্রিত ও সহকারী চাষার জীবনকেও 
প্র্শ করছে এবং তোরুপ, সাধুচরণ ও ক্ষেত্রমণিকেও পধূদিস্ত করেছে । নাটকটির 
নায়ক তৎকালীন বাংলাদেশের সম্পন্ন কষিসমাজের প্রতিনিধি স্ানীয়। আদর্শ 
স্থানীয় দতাসহকারে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে গিয়ে এই সৎ ও 
সুখী পরিবারটিকে শোচনীয়ভাবে ধবংসেব দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে । নাট্যকারের 

অসীম কৃতিত্ব এই যে, প্রধমাবধি এক প্রবল উদ্দেশ্টমুলকভাবে আস্তরিকতাসহকাবে 
অনুসরণ করেও তার ক্কত্মৃত সর্বব্যাপী সহান্থভূতি তাব শিল্পমত্তাকে উজ্জীবিত 
করেছে এবং নাটকটির মধ্যে মধ্যে প্রকাখিত কারুণ্য-সিত্ত ঘটনার উপস্থাপনার 

সাহায্যে সমগ্র পাঠক ও দর্শক সমাজের চিত্তকে জাগ্রত করতে যতুবান ও সক্ষম 
হয়েছিলেন। নাটকের চরিত্র, ঘটনা ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে বাস্তবাচগ হওয়ায় 

নিখিতির সামান্য ক্রটি থাকা সত্বেও তিনি নাটকটিকে যুগ আন্দোলনের একটি 
শক্তিশালী মাঁধাম করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । নাট্যকার হিসাবে তাই দীনবন্ধুর 
কৃতিত্ব অপরিসীম 

নাটকটির সাধারণ ত্রুটি হিসাবে ছুটি বিষয়ের উল্লেখ বরা হয়ে থাকে । একটি 

হচ্ছে অশ্লীলতা এবং অপরটি মৃত্যু ঘটনার আধিকা। অভিযোগ ছুটির সামান্য 
বিশ্লেষণ কর! ষেতে পারে । শ্রদ্ধেয় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তার এক দীর্ঘ প্রবন্ধে 
দীনবদ্ধুর সমালোচন। প্রসঙ্গে উভয় বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করেছেন এবং 

যুক্তি হিসাবে নাটাকারের অতিমাত্রিক বাস্তবপ্রিয়তায় উপর জোর দিয়েছেন । 
“তাহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে জীবন্ত মাদর্শ সম্ম্থে রাখিয়। চিত্রকরের 
ন্তায় চিত্র আকিতেন ”» কেবল চবিত্র প্রণয়ণেই যে তিনি এহ নীতি ও বীতির 
আশ্রয় নিতেন ত! নয়--কাহিনী-কল্পনায় ও আঙ্গিক রচনায়ও দীনবন্ধু বাস্তবকে 
অন্ুপরণ করতেন। 

সর্বোপরি এই নাট্য রচনায় _মান্থষ হিসাবে তিনি যে গভীরভাবে বিচলিত 
হয়েছিলেন এবং এই বর্বরোচিত অত্যাচারের অবসানের জন্য বদ্ধ পরিকর 
ইয়েছিলেন-_ সেই আত্তরিক ভাবট্রকু সবটাই তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রভাবিত করেছিল। 
নাটকের শেষাংশে যে, মুত্যু দৃত্তের প্রাচুর্য ও আতিশধ্য আছে তার আভ্যন্তরীণ কারণ 

হিসাবে এই যুক্তি গ্রাহ বলে মনে হয়। এই পদ্ধতি অর্থাৎ তার হুদয়ভাবের 
অচুনরণ করায় নাটকটি পুরোপুরি শিল্পগুণান্থিত হয়ে সার্থক ট্রীজেডীতে পরিণতি লাভ 

ন1 করতে পারলেও তার উদ্দেশ্ যে সফল হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। 
মমসাময়িক জীবন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক রূপে দীনবন্ধু নিজেকে থুব উজ্জ্বল 

করেই গ্রতিষিত করেছেম। তোরাপের মত এমন গ্রামীণ ব্যক্তি উড ও রোগ 

সাহেবের মত এমন যথার্থ অত্যাচারী, আছুরী, সরলা, শ্ষেত্রমণি ও সৈরিম্বীর মত 
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গ্রাম্য নারীর সার্থকতর চির আমরা দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত আর কোথায় পাই। 
নাট্যকার নিজেকে কোন কারণে সঙ্কুচিত করলে তার স্থঠিও অবস্থাই ব্যাহত হ'ত। 

দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক “নবীন তপন্থিনী” প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে। 
এই নাটকের কাহিনী অনেকটা দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের যে অংশে নায়ক- 
নায়িকার রোমার্টিক প্রেমবণিত হয়েছে সেই অংশগুলি প্রাণহীন ও ছুর্বল হয়ে পড়েছে 
বরং পার্থ চরিত্রগুলি পরিহাস ও অসঙ্গতিব মধ্য দিয়ে দর্শকের অধিকতর গ্রীতভাজন 
হয়েছে। কোন কোন সমালোচকের মতে এই নাটকের দ্বিতীয় অংশটিই অধিকতর 
নাট্যগুণাঘিত। এই অংশটি অবলগ্ধনে নাট্যকাব এক অমাঞজিত আদিরসাত্মক 
হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। রুচির দিক থেকে নিম্নমানের হলেও উপস্থাপনা 

রীতি যে বাস্তবের অস্থসারী তা স্বীকার করতে হয়। 
দীনবন্ধুব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় বিখ্যাত নাটক 'সধবার একাদশী” প্রকাশ কাল 

১৮৬১ শ্রষ্টাব্ব। আতভ্যান্ঘবীন সত্যধর্মের দিক থেকে নাটকটি মধুস্থদনের 'একেই কি 
বলে সভ্যতা'র সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সেকালেব উল্মার্গগামী এই নব্যবঙ্গ সমাজের অতি 
বাস্তবধুগচিত্র এই নাটকের মধ্যে যত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত। দীনবন্ধুব সংস্কারপন্থী মন 
এখানে ক্রিয়াশীল থাকলেও চিত্রেব বাস্তবতা ও বক্তব্যেব স্পষ্টতায় নাটকটি সমুজ্জল। 
অনেকের ধারণা, “নিমর্াদে'র চবিত্র মধুস্দনের অনুকরণে সুষ্ট। কিন্তু নাটকটি শেষ 
পর্যন্ত মাইকেলের প্রহসনের অন্ুবূপ শিল্প গুণান্িত হতে পাবেনি। 

“বিয়ে পাগল! বুড়ো” দীনবন্ধুর অপব একখানি প্রহসন। এটিরও প্রকাশ 
কাল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবে। এই নাটকেরও বিষয়বস্তব সঙ্গে মধুস্দনের আর একটি গ্রহমনের 
( বুড়ো শালিকের ঘাডে রে”) মাদৃশ্ত লক্ষ্যণীয়। ডঃ সুকুমার সেন নাটকটিকে 
“নাট্যচিত্র বলেছেন। 'লীলাবতী+ ( ১৮৬ ), জামাই বাবিক (১৮৭২) দীনবন্ধু রচিত 
অপর কয়েকখানি নাটক। 

॥ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ॥ 
প্রধানতঃ উনবিংশ শতকের এবং আংশিকভাবে বিংশ শতকের বাংল নাট্য- 

সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি গিরিশচন্দ্র একটি ম্মরণষোগ্য নাম । গিরিশচন্্র অতি 
উচ্চমানের নাটক বচন না৷ করলেও বাংল! সাহিত্যের এই অপুষ্ট শাখাকে তিনি 
সযনদ্ধ করতে প্রয়ামী হয়েছিলেন । তার নাট্যমঞ্চকেন্দ্রিক গ্রতিভাকে নাটক রচনার 
কাজে নিয়োজিত করে একটি এতহাসিক জাতীয় কর্তব্য*'সাধন করেছিলেন। হুরচন্ত্র 
ঘোষ ও তারাচরণ শিকদার উনবিংশ শতকেব মধ্যভাগে (১৮৫২) বাংল নাটক 
রচনার যে সুত্রপাত করেছিলেন, সেই ক্ষীণধারাটি ক্রমে দীনবন্ধু, মধুক্ছদন ও 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে পুষ্টিলাভ করে এবং অবশেষে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্তাশনাল 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তোলে । গিরিশ প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 



বাংল। সাহিত্যের সংশিপ্ত ইতিহাস ৯৩ 

তিনি এই চলমান নাট্যুধারাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সমগ্ৃত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন এবং জাতির নাটাতৃষ্কাকে পরিতপ্ত করার জন্য সমগ্র ভীবনবাযাপী 
'এক সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন । তাই নাট্যকার হিসাবে তার স্থান খুব উচ্চে না 
হলেও নাট্য-প্রচেষ্টার ইতিহাস রচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী হিসাবে তার নাম 
অবশ্যই ম্মধণীয়। 

ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বার] সমুদ্ধ হয়েছিল। তাছাড। 
তার জীবনের ম্পষ্টতঃ ছুটি শ্তরবিভাগ বয়েছে | ১৮৮৭ খ্রীষ্টাবে বামরুষদেবেব বরুণা 
লাভের ঘটন1] ও সময়কে তার ন্ীবনেব নিয়ন্ত্রক মধ্যবিন্দু বল যায়। বস্তুতঃ তার 
পরবর্তী গিরিশচন্দ্রকে জীবনের অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরে 
খলন ও পতনের জীবন থেকে তিনি এক ভক্কিরসাপ্নুত বিশুদ্ধ জীবনস্তরে উন্নীত হন 
এবং তার নাট্যকার জীবনে তার প্রভাব৪ গুরুতর । বাল! নাট্যসাহিত্যে ভক্তি- 
রমাত্মুক নাটকের যে বিশিঞ& ধারাটি গডে উঠেছিল -তা প্রধানতঃ গিরিশচন্দেকই 
অব্দান। পরে অবশ্য এই শাখাটি ক্ষীবোদদপ্রসাদ বিগ্ভাবিমোদ উল্লেখষোগাভাবে 
সমৃদ্ধ করে তোলেন। তার নাট্যসাহিত্োর ওপর তার প্রথম জীবনের ছায়াপাত 
হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে । প্রহমন, সামাজিক এবং পাবিবারিক নাটকগুলি বচমার 
ক্ষেত্রে তার জ!বনাজিত বনু অভিজ্ঞত। খুব সার্থকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। 

গিরিশচন্দ্রের অভিনেতার জীবনকে মুখ্য ধলে গণ্য করলে তার নাটাকাবেব 
জীবনকে গৌণ বলে উল্লেখ কবতে হয়। তার জীবন-ঈত্িহাসর সত্যকে প্রামাণ্য 
হিসাবে ধরলে এই মস্তবোর যাথার্থা বোঝ যায়। ভ্তাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল 

থিয়েটার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই তিনি অভিনেতা হিসাব সুপরিচিত ছিলেন। 
পরে অবশ্য নাটক রচনা ও স্বরচিত নাটকে অভিনয়ের ফলে এই খ্যাতি বহুগুণ বেডে 
যায়। “অভিনয় ও নাট্যমঞ্চ তার প্রাণস্ববপ ছিল। থিয়েটার জগতে প্রবেশের 
পূরে যাত্রাদলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পনে অমৃতলাল বস্তু, অর্ধেনদ 

মৃন্তাফি, মহেন্দ্রলাল বন্থ প্রমুখ দিকপাল অভিনেতাদের সঙ্গ তিনি সঙ্ঘবন্ধ হতে 
পেরেছিলেন। এবং এর ফলে বাঙ্গালীর নাট্যগ্রচেষ্টা এতিহাসিক স্থায়িত্বলাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ অভিনয় জগতকে প্রাণম্পন্দিত রাখার 

জন্যই নাটারচনায় কাজে হাত 1দয়েছিলেন। নাট্যজগত্তের চাহিদ্দ1 ও গতি-* কৃতির 
ওপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেই তিনি-নাটকের বিন্তাসরীতি স্থির করতেন। এক্ষেত্রে 
অভিনয় মঞ্চই হয়ে উঠে ছিল তব প্রত্যক্ষ প্রেরণাভূমি। 

। গিরিরচন্ত্র বিপুল সংখ্যক নাট্যগ্রন্থ রচন| করেছিলেন। কয়েকখানি অসমাপ্ত 
নাটকসহ তিনি প্রায় ৭৯ খানি নাটকের রচয়িত1। এত খৈচিআসম্পন্ন এবং অধিক- 
ংখ্যক নাটক সে যুগে এক গিরিশচন্দ্র ব্যতীত অপর কোন নাট্যকার রচন। করেন 

নি। তার নাটকগুলিকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় ৫ 



৯৪ বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(১) গীতিনাট্য (২) প্রহপন (৩) ধর্ম ও ভক্তিমূলক (৪) এঁতিহাদিক 
(৫) সাযাঞ্জিক ও পারিবারিক নাটক। এই পাঁচশ্রেণীর নাটকেব মধ্যে ভক্তিমূলক 
ও সামাজিক নাট কগুলিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 

এখানে গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি নাটকের নাম শ্রেণী অনুসারে উল্লেখ করা হল :-_ 
(১) গীতিনাট্য-(ক) আগমনী (খধ) অকালবোধন গ) দৌললাল। 

(২) প্রহসন -(ক) বেল্পিক বাজার (খ) য্যায়সা ক ত্যায়স৷ ইত্যাদি (৩) ভরক্তিমূলক 
(ক) ব্ছদেব চরিত (খ) চৈতন্ত লীল! (গ) প্রভাস যজ্ঞ (ঘ) বিন্বমঙ্জল ইত্যাদি 

(৪) এঁতিহামিক-_ (ক) রাণ। প্রতাপ (খ) সিবাজদ্দৌলা (গ) মীর কাসিম 
(খ) ছন্রপতি শিবাজী ইত্যাদি। (৫) সামাজিক-_-(ক) গ্রস্থপ্ন (খ) হারনিধি 
ইত্যাদি। 

পূর্বেই বলা হযেছে, গিবিশচন্দ্র যাজ্রাদলের সঙ্গে জডিত ছিলেন এবং তার গ্রভাবও 

তার নাটাজীবনে নিতান্ত স্বল্প ছিল না। মানসপ্রকৃতিব দিক থেকে তার মধ্যে 
ভাবপ্রবণতার প্রাবল্য ছিল। যাত্রার পালার মধ্যেও আমব। হৃদয়ভাবেব প্রাধান্তই 
লক্ষ্য করি। গিরিশের জনপ্রিয়তা গডভে উঠেছিল প্রধানতঃ ভাবপ্রাবলযকে কেন্দ্র 
করেই। লক্ষ্য কবতে হবে যে, তীর প্রথম দিকের নাটকগুলি গীতিনাট্য। এইসব 
গীতিনাট্যে যাত্রা প্রভাবই ছিল সমধিক এবং তাব কৃতিত্ব এই যে তিনি যাত্রার 
বিষয়কে কালের আকাঙ্খা অনুসারে থিয়েটারের উপজীব্য কবে তুলেছিলেন । 

প্রহসনে তার পূর্ববর্তী নাট্যকার মধুন্দ্রন ও দীনবন্ধু যে কৃতিত্ব প্রদর্শন কবেছিলেন 
তা তার আয়ত্বেব বাইবে ছিল। ফলে এক নিম্নমানের রুচি সেগুলোকে আবিল 

করে তুলেছিল। খখুস্থদনেধ মধ্যে যে শিল্পীজনোচিত সংযম ছিল তা৷ গিবিশচজ্রে 
কাছে ছিল দুর্লভ। এবিষয়ে প্রধান অন্তরায় ছিল তার ব্যক্তি-প্রক্কৃতি। ভাবের 
আধিক্য তার অনেক লোকখ্যাত নাটককে উপযুক্ত শিল্পগুণ থেকে বঞ্চিত ঝরেছে। 
তাছাভা গ্রহমন রূপায়নের মূলে ষে হুম জীবনদৃষ্টি এবং গোপন সংস্কার কামন! 
থাকে ত1 গিবিশচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে উঠতে পারেনি । সেজন্য সুল 
জীবন-চরিত তাঁর অনেক নাটকের বিনষ্টির কারণ হয়ে উঠেছে। 

গিরিশচন্দ্র অধিক স'খ্যায় পৌরাণিক নাটক রচন! করেছেন। এগুলির আশ্রক়্ 
ভক্তির ও পৌরাণিক জীবনচেতনা। ঈশ্বর বিশ্বাসের গভীরতা, অলৌকিকত্ব, 
অবতারবাদ প্রভৃতি এইসব নাটকের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এজন্য তিনি এই 
জাতীয় কিছুসংখ্যক নাটক লিখেছেন যায় প্রধান অবলম্বন জগছিখ্যাত ধর্মগুরুগণ। 
এভাবেই “নিমাই সন্ন্যাস 'প্রহ্লাদ চরিত্র? “বুদ্ধদেব চরিত” প্রভৃতি নাটক গডে উঠেছে। 
আবার স্করাচার্য 'অশোক" প্রভৃতি নাটকের মুল অবলম্বন এইসব ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তি হলেও এগুলি পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত। এইসব পৌরাণিক নাটককে কেন্তু 
করেই গিবিশচন্দ্র অপরিমিত খ্যাতির অধিকারী হুয়েছিলেন। তার অনেক পৌরাণিক 
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নাটকে নানাবিধ ক্রুটি থাকলেও, কিছরসংখাক নাটকে উন্নতমানের রচনাশৈলী, বিস্তা 
কৌশল এবং নাত্ছিদীর্ঘ সার্থক মংলাপ বাবহারের ফলে যাত্রার পালায় ছূর্বলতা ও 
ক্লি্টতা থেকে . সেগুলো মুক্ত হতে পেরেছিল এবং সর্বোপরি ভক্তিরসপিপাস্ বাঙ্গালী 
দর্শকের হৃদয়কে জ্র্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। 

কোন কোন সমালোচক এবিন্বমঙ্গল” নাটককে গিরিশচজ্জের সবশ্রেষ্ঠ রচন। 
বলেছ্েন। এই নাটকের চরিত্র-চিত্রণ ও রচনা কৌশল যথার্থ শিল্পসম্মত। 
নাট্যাঙ্গিকে সেক্সপীয়রের অনুসরণ চিঞ্ন পরিষ্ফুট । চরিত্রগুলির কাধ্যকলাপ৭ 
মনত্তত্সম্মত | বিন্মঙ্গল” নাটকের যে শিল্নকৌশল তা এক প্রকার অনবদ্য বঙ্লেই 
হয়। চিন্তামণির জন্ত বিল্বমঙ্গলের সর্বগ্রাসী প্রেম তাকে বারবার দুর্বল করে 
ফেলেছে এবং ফলস্বরূপ তার মনোমধ্যে সন্কপ্পচ্যুতির বিষয়টি অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে । 
বিশ্বমঙ্গলের প্রেমের গভীরত। তাকে অসহায় করে তুলেছে এবং ডিক্ষুক্ণের গাণনব 

মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ভাবটি পরিপূর্ণরূপে প্রক।শ কর] হয়েছে । নাটকের অস্তরাশ্রয়ী 
প্রেমচেতন! ভিক্ষুকের গানে ভাষারূপ লাভ করেছে। এই নাটকে কিছু কিছু অসঙ্গতি 
ও ক্রটি থাকলেও কয়েকটি বিশেষ গুণে নাটকটি অবিস্মরণীয় । এই নাটকে পাশ্চাত্য 

নাট্য-শিল্প ধারার সঙ্গে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট জীবনধর্মের ষথার্থ স*মিশ্রণ ঘটান 
হয়েছে । এই নাটকে প্রতিফলিত সত্য জাতীয় জীবনের দীর্ঘকাল শ্রিত আধ্যাত্বুক 
সত্য। ইহলৌকিক জীবনেব ক্ষণভঙ্কুরতা এবং শাশ্বত প্রেমের চন্য 'মা।ত এই 
নাটকের মৌল ভাবসত্য | 

এবার গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক নাটকের সামান্য আলোচন। করা যেতে পাবে। 
বাংল। এঁতিহাসিক নাটকের বিশেষ এতিহ্থাশ্রয়ী ধারা মে যুগে গভে উঠেছিল। 
এবং সেটি যে স্বপ্লোজ্জল-- ৩] নয়। মধুস্থদন এবং জ্যোতিরিন্ত্রনাথ যার পুষ্টিসাধন 
করেছিলেন, তা শেষ পর্যাস্ত গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদগ্রসাদের মখাদিয়ে অগ্রসর 

হয়ে দ্বিজেন্্রলালে চরমোতৎ্কর্ষ লাভ করেছিল। গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈভ্রেয়ের 

'সিরাজদ্দৌলাঃ গ্রন্থ অবলম্বনে এই নামের নাটক রচনা করেন। এটিকে খাটি 
এতিহাসিক নাটক বলতে কোন বাধ। নেই। মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ধ, 
মানিকাদের বিশ্বাঘাতকত। গ্রভৃতি এঁতিহাসিক ঘটন। শেষ পর্ধস্ত নবাবের 

মৃত্যুকে অনিবার্ধ করে তুলেছিল । এই নাটকে দু-একটি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা 
থাকলেও নাট্যকার মোটামুটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। 

এতিহাসিক নাটকের রূপায়ন ও সার্থকতার ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য সর্ত। 
এই নাটকে সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি সামাজিক নাটক রচন। করেছিলের্ন। কিন্ত, গ্রকৃতপক্ষে 

এইসব নাটককে সামাঞ্জিক নাটক ন। বলে পারিবারিক নাটক বলাই অধিকতর 

সঙ্গত। কারণ, এই জাতীয় নাটকে সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর সমাজের যে প্রতিচ্ছবি 
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আছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। অপরপক্ষে অধিকাংশ স্থলেই প্রধানতঃ 

পারিবারিক জীবনচিত্র অঙ্কিত করা এবং ব্যক্তিজীবনের শোচনীয় পরিণাম বা 
বিপর্যয়কে প্রকাশ করাই নাট্যকাবের প্ররুত লক্ষা। প্রফুল্ল' তার সর্বাধিক খ্যাত 
নাটক। এই নাটককে কেন্দ্র করে একদা তিনি 'বিল্বমনঙ্জলের” অনুরূপ খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন। কিন্ত, নাট্যশান্্র - অনুসারী বিচারে এই নাটক প্রস্ভৃত পরিমাণে 
জ্রটিপূরণ। এই নাটকের আবম্ত থেকে পরবর্তী সামান্য অংশে নাট্যকায়ের কুশলতার 
সাক্ষ্য থাকলেও সমগ্রভাবে প্লটের গঠন ও চরিজ্জের রূপায়নে নাটাকার উপযুক্ত যোগ্য- 
তাব পরিচয় দিতে পারেন নি। নাটক শিল্প হিসাবে অধিকমাত্রায় বাস্তব জীবনধর্মী 
হওয়ায় উপস্থাপিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে যৌক্তিকতা! ও বিশ্বান- 
যোগ্যত। থাক! প্রযোজন। এই নাটকের প্রধান তিনটি চরিজ্রের মধ্যে যোগেশ ও 
স্থরেশ বিশ্বাসের সীমাবেখা স্পর্শ কবে থাকগ্পেও বয়েশেব চরিত্র ও তার ক্রিয়াকলাপ 

সম্পূর্ণ ছুর্বোধ্য ও যুক্তিহীন হয়ে উঠেছে । তাছাডা, পারিবারিক নাটকে অর্থহীন 
ডঘন্ত্র ও হত্যার প্রাবলা নাটকেব ভারসাম্য সম্পূর্ণৰপে বিনষ্ট করেছে। যে 
প্রফুল্ল এব নামে নাটকের নামকরণ--তাকেও আমব1 কোন উল্লেখযোগ্য ভূ'মকায় 
দেখতে পাই না। তাই প্রফুল্ল তার অন্ত সমশ্রেণীব নাটক “হারানিধিব" মত 

অতিনাটক, হয়ে উঠেছে। অথচ, শিল্পসম্মতরূপে বিশ্যান্ত হলে এই নাটক হয়ে 
উঠতে পারত এক অনবছ। স্থাি । 

॥ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ॥ 

দিজেন্্লাল রায় একাধিক শ্রেণীর নাটক রচন। কবে খ্যাতি অর্জন কবলেও 

তারে আম্র। প্রধানতঃ “হাসির গান" এর বাজা হিসাবে জানি । কবি ও সংগীত 
বচধ্বিতা হিসাবেও তিনি বিপুল খ্যাতিব অধিকারী হয়েছিলেন । তার নাটাখ্যাতি 
€ও কবিখ্যাতি যেন পরম্পব প্রতিষ্ঠ।-সংগ্রামে রত হয়েছে । তার জনপ্রিয় নামও 

দ্বিজেন্দ্রলাল নয়-ডি. এল. রায়। ছিজেন্দ্রলালের হ্বদ্নেশপ্রাণতা তার বিখ্যাত 
গানগুলিকে অবলম্বন করে প্রায় এঁতিহাসিক প্রবাদে পরিণত হয়েছে । অপরদিকে 
'সাজাহান” ও “চন্দ্রগুপ্ত” নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করেন নি- এমন বাঙ্গালীও 
খুব কমই আছেন। এসব নাটকের সংলাপও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অনেক উক্তির 
মত বহু ব্যবহৃত প্রবাদের সমকক্ষ সম্মান ও গ্রতিষ্ঠ। লাভ করেছে। 

যেমন গ্রতিভাধর সাহিত্যের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের 

জীবনের কয়েকটি বড ঘটন! তাঁর সাহিত্যিক জীবন, মত ও ভাবকে পুষ্ট, গঠিত 

€ নিয়ন্ত্রিত করেছিল। একদিকে ছিল তার হ্বন্নস্থায়ী উজ্জ্বল পারিবারিক জীবন, 
'অপরদিকে তাব সমুন্নত গ্রতিভ। ও তীক্ষ বুদ্ধির অধিকাবী বিচারশীল অথচ ভাব- 
প্রণব ব্যক্তিত্ব এবং স্ব্দেশবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিন্দাবাদ জনিত গ্লানিবোধ। 
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এব" বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাকে যেভাবে সমাজপতিদের ছার। সমালোচিত 

হতে হয়েছিল, তার ফলে তীাব। চিত্তে জেগেছিল এই ছুরপনেয় ক্ষোভ। বলা 
বান্তল্য, এই ক্ষোভ নিতাস্ত অযৌক্তিক ছিলনা । হাখির গানের মধ্যে তার বলিষ্ঠ 
গাক্তিত্ব এবং সুস্থ জীবনচেতনার প্রকাশ দেখি। গ্রহসনগুলিতে তাঁর ছন্ববিক্ষুন্ধ 
চিপ্তের প্রতিফলন হয়েছে । সমাজকে চিস্তাভাবন। ও অস্ুস্থ মানমিকতাকে তিনিও 

কঠিন আঘাতে বিধ্বস্ত কবে এবং ক্থৃস্ব মানসিকতাকে ফিরিয়ে মানতে প্রয়াসী 
হয়েছেন। 

দ্বিজেন্্লালের বদ ব্যক্তিত্বের প্রধানতম উপাদানই ছিল নিভাঁকতা। তার 
পীৌরুষ প্রভাবিত বিচারবোধ স্থির ও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াব সহায়ক ছিল। 
দেশ প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রায় বন। কাবণে যে লাগ্তন। ও গঞ্জনা ভোগ কবতে 
হয়েছিল তার ফলে তাব স্বদ্বেশপ্রাণ চিত্তে দেখা দিয়েছিল শ্দূরঞ্পরী 
প্রতিক্রিয়া । ১৮৯৫ এ প্রকাশিত “কন্কি অততার+ নাটকে তিনি নব্যহিন্দু, গোড। 

পণ্ডিঙসমাজ প্রভৃতির বিকদ্ধে স্থৃতীত্র আঘাত করেছিলেন। তাব আভ্যন্তরীণ 
ক্ষোভকে তিনি উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ কবেছিলেন এই নাটকে । “কন্কি অবতাব”- 
এব শাষা ছিল এক জাতীয় ভগ্ন মিত্রাক্ষব। নাঙ্গের ভীব্রতাণ্ড নাটকটিকে এক 
বিশেষ কপদানে সাহায্য কবেছিল। 

থিজেন্দ্রলালের কচি ছল এপেক্ষারুত উন্নতমানের । প্রহসনগুলিতে ৪ এই 
&চিব প্রকাশ হয়েছিল। এ গুসঙ্গে তাৰ উক্তি উদ্ধীতিযোগ্য £_ 

“থম প্রহসনগুলিব গাশুনয় দেঁখিয়। সেগুলির পাভাবিকতার ও সৌন্দধ্যে 
মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি :ধখয়া ব্যখিত হই |” 
তার ছিতীয় প্রহসন “বিরহ*তে (১৮৯৭) এই কচি ।এ আরও লক্ষ্যণীস্রভাবে 

স্বানলাভ করেছে । “বিরহ* নাটকটি রবী নাথকে উৎসর্গ 1৫1 হয়েছিল। উৎসর্গ 

পত্র থেকে জানা যায়- নাট্যকার এই নাটকে মানুষের পুকৃতিগত অসামগ্রস্তকে 

ৰপায়িত করেছেন। ১৯০০ গ্রীষ্টান্দে গ্রকাশিত হয় 'ত্রযহস্পর্শ এবং 'প্রায়শ্চিত, 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্ডে। 'পুনর্জন্ম* ও “আনন্দ বায়, *কাশিত 
হয়েছিল যথাক্রমে ১৮১১ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্ধে। আনন্দ বিধায় নাটকটিতে তার কচির 
উচ্চমান এবং চিত্তের পবিচ্ছন্নত। অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি । কারণ, রবীন্দ্রবিদ্েষের 
কলুষত। এই নাটকে অনাবৃত হয়ে তার ব্যক্তি-গৌববকে কলঙ্কিত করেছে। 

প্রহসন রচনার যুগ শেষ হলে নাট্যকার দুখানি গীর্িনাট্য রচন। করেন। এই 

গীতিনাট্য ছুটির নাম সীতা (১৯০০) এবং পাষাণী ( ১৯০৮)। সীতা গীতিনাট্য 

'নবপ্রভাঃ নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে গ্রকাশিত+ হয়েছিল। কোন কোন 

সমালোচক 'সীতা'কে গীতিনাট্য না বলে নাট্যকাব্য বলতে উৎস্থুখথ- কারণ এর' 
অভ্যন্তরে কাব্যধর্মই প্রধান। এই রচনাটির মূলে ছিল বাঙ্গালীর সহজ ও সুস্থ 

বাংল! ( বিষয় )--৭ 



৯৮ বাংল! ভাষা ও সাহিতা শিক্ষণ পদ্ধতি 

গার্স্থা জীবনচেতন1। "পাধাণী” গীতিনাট্যে রামায়ণের অহলা' বৃত্তাস্তকে উনবিংশ 
শতকীয় জীবনদৃষ্ির আলোকে রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে। 

দ্বিজেন্ত্র প্রতিভা সমধিক পরিষ্ফুট হয়েছে তাব এঁতিহাসিক নাটক গুলিতে 
দ্বদেশপ্রাণতাই ছিল তীর ব্যক্তি-মীবন ও শিল্পীমনের কেন্দ্রীযঘ ভাবন|। সেই 
ভাবনাই উৎকর্ষেব সঙ্গে শিল্পায়িত হয়েছে তার প্রসিদ্ধ এতিহাসিক নাটকগুলিতে। 
তাছাডা কালগত পটভূমিতে স্বাদেশিকতাই ছিল জাতীয় মন্ত্র। জাতীর ভীবন- 
গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে যুগের সব স্বদেশভক্ত ব্যক্তিই। ছিজেন্দ্রলালও একই 
ভাবের ভাবুক হয়ে ভারত ইতিহাসের ,নান৷ পর্যায়কে অবলম্বন করে অসংখ্য 
এতিহাসক নাটক রচন। করেছিলেন । এদের মধ্যে অনেকগুলির খাতি আজও 
অশ্নান রয়েছে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা এগুলি থেকে এখনও রসপ্রত্যাশী। 

নাট্যকারের প্রথম এঁতিহাসিক নাটক “তারাবাই প্রকাশিত হয় ১৯০৩ 
খ্রষ্টাব্বে। টভের রাজস্থান থেকে এর কাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল। প্রসঙ্গত; 
স্মরণ করতে পারি, মধুন্দন তার 'কৃষ্চকুমারী নাটক" এর কাহিনী চয়ন করেছিলেন 
এই প্রনিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ থেকেই। রচনাভঙ্গী অনুসারে 'তারাবাই, এক 
এতিহা'সিক নাট্যকাব্য। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী রচনারীতির প্রভাব তিনি তখন কাটিষে 
উঠতে পারেননি । পরবর্তী এতিহাসিক নাটক “প্রতাপসিংহ", “ছুর্গাদাস? প্রভৃতি 
গঠ্যে রচিত হয়েছিল । 

প্রতাপসিংহ' ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সামান্য মাত্র কল্পিত রোমান্টিক 
উপকাহিনী ব্যতীত এব অধিকাংশ স্থান জুড়ে বয়েছে এক বিশ্বস্ত এঁতিহাঁসিক 
কাহিনী । প্রভাপসিংহেৰ জীবনের সফল রূপায়নই এর উদ্দিষ্ট হলেও ভারত 
ইতিহাসের বিংশ শতকীয় খটনা-নির্ভর জীবনসত্য যেন অনেক পরিমাণেই এর মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য এতিহামিক আবহা ওয়] স্ট্টিতে তিনি যে একেবাবেই 
সফল হননি এমন কথা অবশ্বা বল। যাষ ন1। এই নাটক প্রকাশের পরবতী 
বংসরেই “ছুর্গাদীস” প্রকাশিত হয় এবং তার দুই বৎসর পরেই 'ন্রজাহান' প্রকাশিত 
হয়। পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় নূরজাহান নাটকেই তার প্রতিভার সম্যক 
বিকাশ হয়। নৃধজাহান চরিত্রটির অস্বাভাবিক জটিলতাকে নাট্যকার সযত্বে বপ 
দিতে চেষ্টা করেছেন। নূরজাহানের মনের বহুমুখিতা বিম্মযস্থ্িকারী নানা 
বিপরীতমুখী ঘটনার মধ্যে রূপাধিত করেছে। চবিত্রটিব জটিলতাব মূলে রয়েছে 
তার উচ্চাশা ও রূপ-প্রেমময়ত৷ ৷ নৃরজাহানের প্রথম জীবন ও পরবর্তী সময়েব 
ত্বন্বকে নাট্যকার যথাসাধ্য রূপায়িত করেছেন । যদ্দিও সেই উপস্থাপনার ধরণ হয়ত 
ঠিকমত বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এর কাবণ বোধকরি এই যে, কথাসাহিত্যে 
যে জাতীয় বিশ্লেষণের সাহাযে/ মানসিক রহস্তের জটিলতার দ্বার উন্মোচন কর হয় 
--নাটকে বিশিষ্ট শিল্পরীতির জন্তই তাব অবকাশ নেই। যাইহোক, নাট্যকার যুল 



বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৯ 

চরিত্রকে রূপাক্মিত করতে গিয়ে চরিভ্রটির পরম্পর-বিরোধী ছুই ভাবসত্য-প্রেম- 
কামনা ও প্রতিষ্ঠা বাসনাকে অবলম্বন করেছেন । এই নাটকটি তীর প্রতিভার স্বাক্ষর- 
বহনকারী হলেও স্থানগত এঁক্যের অভাব, আত্যান্তিক কাহিনী ব্যাপ্তি এবং চরিত্রান্থগ 
ভাষার অভাব প্রভৃতি ত্রুটি যে কোন নাট্যসমালোচকের চোখে সহজেই পড়বে। 

'মেবার পতন” এ নাট্যকার বিশ্বপ্রেম-এর নীতিকে নাট্যবূপায়িত করতে 
'অভিলাষী হয়েছিলেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন-_-“এই নাটকে আমি এক 

মহানীতি লইয়া! বমিয়াছি ? সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই 
সতনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম, এবং বিশ্বপ্রেমের মৃত্তিরূপে 
কল্পিত হইয়াছে । এই নাটকে ইহাই কীত্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রীতিই সবাপেক্ষা 
ারীয়সী ।৮ ইতিহাসের মেবারের জীবনপটে যে জলস্ত দেশপ্রেম, ছুলভ আত্মত্যাগ 
প্রবলতম মংযম এবং সংগ্রামসবস্থত। দেখা যায়- নাট্যকারের আ'ত্যন্তিক 

ভাবাতিশযোর জন্য অনেক স্থলেই সেদব যেন লঘু ও তরল ভাবপ্রবাহে পরিণত হয়ে 

ড়েছে। ফলে নাটকোচিত ভাবসংহতির অভাব এই নাটককে অনেক দুবল 
₹রে ফেলেছে । তাছাড়া দ্বিজেন্্রলালের অধিকাংশ এতিহামিক নাটকে উনবিংশ 
ধতকীয় দেশপ্রেমের আবহাওয়ায় সঞ্চারিত হওয়ায় মূল কালগত একা অনেক 
ক্ষেত্রেই বিনষ্ট হয়েছে । 

সাজাহান (১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলালের সব্শ্রেষ্ট নাটক বলে বিবেচিত হয়। নাট্যকারের 
্ভাঁবসিদ্ধ আবেগময়তা এই নাটকে সংহত হয়ে মানবমনের বেদনা সংঘাতকে এক 
বশেষ উদ্দীপ্ত অথচ সংযত ভাষায় নাট্যকার প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। 
র্বোপরি সাজাহান চরিত্রের গভীর বেদানাতি যেন শিল্পীর অস্তর্জীবনের ভাবান্ভূতির 
রসে জারিত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়ে সরাসরি আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে। 
হি্বন্ এই নাটকে স্ৃষমভাবে প্রায় সেকস্পীয়রীয় নিপুণতায় রূপায়িত হয়ে এক 
নমঘন রূপ লাভ করেছে । তাই “সাজাহান,ই দ্বিজেন্দ্র প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন । 
যে এশ্বর্শালী গভীর ভাববাহী ভাষার জন্ত আমর দ্বিজেঞ্জলালকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
ঈরি তাও এই নাটকে সমনিপুণতায় ব্যবহৃত । 

| ॥ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ॥ 
তারাচরণ শিকদার ও হরচন্্র ঘোষ বাংল। নাট্যসাহিত্যের যে স্থচন। উনবিংশ 

তকের মধ্যভাগে করেছিলেন, তার ক্রমোন্নতি-পর্ব চিহ্নিত হয়েছিল মধুম্্দন ও 
মিত্রের প্রতিভার অবদানে। পরে জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র এই 

ধারাকে আরও সমৃদ্ধি দান করেন। সামান্য উত্তরকালে নাট্যকার হিমাবে 
রোদপ্রসাদ ও ছিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবের ফলে বাং নাট্যসাহিত্যের অধিকতর 

রিপুষ্টি সাধিত হয়। আমর! অবস্থা কোন অবস্থাতেই অমুতলালের দানের কথ। 
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বিশ্বত হতে পাবি না। ইনি ছিলেন গিবিশচন্জের ভাবশিষ্য | ক্ষীরোদপ্রপাদ ফে 
িজেজ্্লালের সমসাময়িক ছিলেন-তাই নয়, দুজনেই একই বৎসরে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন ( ১৮৬৩ গ্রীষ্টান্ধে )। অধিকত্ত, এই ছুই নাট্যকাবেব প্রথম এঁতিহাসিক 
প্রকাশ কাল একহ অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ব। এই ব্ৎথসবে ক্ষীবোদপ্রসাদের “প্রতাপ- 
আদিতা” এবং ছিজেন্দ্রলালেব 'তাবাবাঈ' নাটক প্রকাশিত হয়। ক্ষীবোদ- 
প্রসাদেব উপব একদিকে যেমন গিরিশচন্দ্রেব, অপবদ্দিকে তেমনই দ্বিজেন্দজ্রলালের 

প্রভাব লক্ষিত হয়। পৌরাণিক নাট্যবচনাষ ক্ষীবোদপ্রসাদ গিবিশচন্ত্ের 
আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাবোজ্জল হদয়বঙ়্া!ব ছ্বার] প্রভাবিত হয়েছিলেন এ 

এঁতিহাসিক নাটকেব ক্ষেত্রে জাতীষ ভাবনাব উদ্দীপনা এবং উচ্চশ্রেণীব সংলাপ, 
জন্য দ্বিজেজলালেব এতিহাসিক নাটকেব কাছে তিনি খণী ছিলেন। তথাগি 
একথা] সত্য ষে, এঁ্তিহ।সিক নাটক বচনাষ তাব প্রতিভাব সম্যক স্ফুবণ হয়েছিল। 

ক্ষীবোদ প্রসাদ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীব নাটক বচন! কবেছিলেন -(১) পৌবাণিক 

(২) কোমার্টিক এবং (৩) এতিহাসিক। এখানে ভাব বচিত নাটকেব একা 
সংক্ষিপ্ত তালিক। দেওয়া হল। 
(ক) পৌবাণিক নাটক 

(.। নব-নাধাষণ, (২) ভাক্স, (৩) উলুপী, (৪) সাপঙ্জী (৫) বভ্রুবাহন 
(৬) বঞ্কাবতী। ( অপৌবাণিক ভক্তিযূলণ নাটক ) 
(খ) নোমান্টিক নাটক - 

(১) আলবাবা, ২) 'কন্বাঁ, (৩) রক্ষঃব্মণী, ৭) পুমাণী, (৫) ফুলশয্যা 
(৬) প্রেমাগুলি। 
(গ) এঁতিহামিক নাটক - 

(১) নন্দকুমাব, (২) আলমগীব, (৩) অশোক, (৪) টার্দবিবি, (৫) বাঙ্গালা, 

মসনঘ, (৬) পদ্মিনী। 
এই তিন শ্রেণীব নাটক ব্যতীত তিনি 1কছুসংখ্যক গীতিনাট্যও বচন 

কবেছিলেন। কিন্তু, এই জাতীয নাটক সংখ্যায় এত অল্প এবং বৈশিষ্ট্যের দিবে 
এত তাৎপর্যহীন যে, সেগুলির পৃথক আলোচনাব কোন প্রয়োজন নেই। 

নাট্যকাব হিসাবে ক্ষীবোদপ্রসাদের শিল্পীমানম গঠিত হয়েছিল উনবিংশ শতকে! 
কিছু বিশ্বাস ও ভাবপ্রাধান্ত এবং বিংশশতকায় বাস্তবত। ও যুক্তিমত্তা_-এই উভষবি। 

সত্যের সামগ্রস্তবিধানের ছ্বারা। তবে তুলনামূলকভাবে তাব মধ্যে পৌরাণিক 
চেতনা ও ভক্তিভাব এবং রোমান্টিকতা যে অধিকমাত্রায় ছিল তা তার নাটকগুনি 
বৈশিষ্ট্য বিচার করলেই প্রমাণিত হয়। ক্ষীরোদপ্রপাদের নাট্যপ্রতিভার বিশিষ্ট 
নিরূপণে বিভিন্ন সমালোচক ভিন্নমত পোষণ কবেছেন। এখানে ছুটি পরল্প 
বিরোধী মন্তব্য উদ্ধত হ'ঙ্গ ১" 
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(১) “ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে বোমাচ্দ এতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, 
তাহার জন্য তাহার এতিহাপিক নাটকে ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া কষ্ট। 
রোমার্টক নাটকে আখ্যায়িকার আকম্মিক পরিবর্তন ও অসংযত 
গতিবেগ কর্ষকে গোপন করিয়াছে ।."..* পরিস্থিতি হইতে পরিস্থিতিতে 
ংক্রমণকালে ঘটনার যে ক্রমাগতি থাকার প্রয়োজন, চরিত্রের সংঘাত 

ও বিকাশের মধ্য দিয়া কর্মকে বপায়িত কবিবাব যে প্রয়াস, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের অনেক নাটকেই তাহা নাই । তাহার এতিহামিক, রোমান্টিক 
কাঞ্ননিক, সমস্ত নাটকেই একই নীতি অন্ু্থত হইয়াছে । ক্ষীরোদ প্রসাদের 
বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র ইতিহাম নয়, পুরাণ নয়, রোমান্স বৈচ্যনাথ শীল।”। 

(২) “এঁতিহাসিক নাটারচনাতেই তাহার প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ দেখিতে 
পাওয় যায়। - "তাহার এঁতিহাসিক নাটকমাত্রই অতিরিক্ত লোমান্টিক 
ধমা। .তীাহার এতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকও প্রধানতঃ 
বোমা্টিকধর্মী।” - আশুতোষ ভট্টাচার্য । 

উপরেব ছুটি উদ্ধৃতিব বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা দেখা যাষ- প্রথম সমালোচক 
ক্ষীরোদপ্রসদের প্রতিভা বৈশিষ্ট্য-বিচারে তার রোমান্স-ধমিতাকেই প্রাধান্য 
দিয়েছেন নিঃসংশয়ে । কিন্তু, দ্বিতীয় সমালোচকেব উক্তির মধ্যে স্ববিরোধিতার 
ভাব বিচ্যমান। এতিহাসিক নাটক রচনায় ক্ষীরোদগ্রসা॥ তার প্রাধান্য বিশ্তার 

করেছেন--এই মতকে স্বাকাব করে নিলে তার এঁতিহাসিক নার্টকেব শ্রেষঠত্বও মেনে 
নিতে হয়। কিন্তু, তা ফে সত নয়, ৩1 সমালোচক একটু পাবই নাট্যকারেব 
রোমান্সধমিতার প্রাধান্ স্বীকারের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। কারণ, 

&তিহাসিক নাটকের প্রধান গুণ তার ইতিহাসনিষ্ঠা এব” তৎসৎক্রান্ত বাহুবতা। 
কল্পন। প্রাধান্য থাকলেই প্রথম মন্তব্যটিকে কিছুতেই স্বীরুতি জানান যায ন|। 
এক্ষেঞ্জে বৈদ্যনাথ শীলের মন্তব্যটিই গ্রহণযোগ্য । ঠিক একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র তার 
রচিত ইতিহাস-অবলম্বী গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র “রাজসিংহ”কেই একত এতিহা!সিক 
উপন্তাসের মর্যাদ। দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন । 

উনবিংশ শতক নবজাগরণের কাল। পাশ্চাত্য জীবনভিত্তিক যুক্তি-সারবন্ড! 
আমাদের দেশের তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু, সেই 

সঙ্গে এ কথাও সত্য যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনধারার সত্য যে ভাবাবেগপ্রাধান্ত 
- তা সমাজের অধিকাংশ স্তরে একইভাবে বর্তমান ছিল। এটি সত্য না হলে গিরিশ- 
চন্দ্রের মত ভাবোছেল-হৃদয় নাট্যকার এবং “'আলিবাবা*র ক্ষীরো দপ্রসাদ এত অধিক 
মাঙ্জায় জনপ্রিয়তালাভে সক্ষম হতেন ন1। বস্ততঃ এদের জনপ্রয়তায় মধ্য দিয়েই 

জাতীয় মানস বৈশিষ্টাটি উত্তমরূপে প্রকাশিত । সমসাময়িক নাটামঞ্চের 'ইতিহাসের 
সাক্ষ্য অনুসারে “আলিবাবা, নাট্যকারের সর্বাধিক বিখ্যাত রোমান্টিক নাটক। এটি 
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একটি বিশ্বদ্ধ রোমান্স এবং বিষয়বস্তর দিক থেকে রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। এই 

নাটকে অবলম্বিত ঘটনাক্রমের যুক্তিহীনতা আমাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক 
অবিশ্বাসের সীমারেখা অতিক্রম করে মান্ষের মাঝে বর্তমান চিরস্তন শিশুমনকে 

স্পর্শ ও আন্দোলিত করে। যাঁর ফলে, আমাদের হৃদয় এক বিশ্তদ্ধ আনন্দরসে 

অভিষিক্ত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য আমর! বস্তুময্ধ তাকপ্টকিত জগৎ থেকে এক 

বিশেষ কল্পনার স্বর্গে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করে নিই। নাটকটি হাম্য ও গীত 

সমৃদ্ধ এক অনাধিল রসের জগৎ সু করে। নাটকে মৃত্যুর ভয়াবহতা থাকলেও তা 

যেন চলমান এক লঘু মেঘখণ্ডের মত জাবনের উপর ক্ষণিক ছায়া বিস্তার ক'বে প্রেম, 
সৌন্দর্য ও আনন্দেব নির্যল সৌব-কিবণ পাঁতের প্রণন্নতার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে যায়। 

মঙ্জিনা-আবদাল্লাব নৃত্যগী যেন ক্ষয়নীল জীবনের উপব দিয়ে মানুষের শ্বাশ্বত 

সন্ীবনী সত্তাব জয়ধ্বজা! উডিযে যা । দঅপেবা" শ্রেণীভূক্ত এই নাটকটি তাই এই 
বিংশশতকেব শেষাংশেও সম়ানভাবেই জনপ্রিয় । সম্ভবতঃ “আলিবাবা"ই ক্ষীরোদ- 

প্রতিভার শ্রেষ্ট দান। 
নাটাকাবেব 'ফুলশষ্যাঃ নাটকটিব উপাদান এঁতিহাসিক চরিত্র হলেও আভাস্তরীণ 

ধর্ধবিচাবে এট বোমার্টিক নাটক। এটি অশিত্রাক্ষব ছন্দে রচিত। বোমার্টিক 

নাটক হিসাবে “কিন্নবী” বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল | এণব অবলম্বন মর্তা 

ও কিন্নরলোকেব প্রেম কাহিনী । নাটকটির রসমাধুর্য যথার্থই উপতোগা। 'রক্ষঃ 

রমণী” নাট্যকারেব আব একটি বোমার্টিক নাটক । এই নাটকে কালিদাসেব শকুন্তলা 

এবং শেক্সপীয়রের টেস্পেষ্ট নাটকের প্রভাব আছে বলে যনে হয়। 
ক্ষীবোদপ্রসাদদ অসংখ্য পৌবাণিক নাটক রচন! করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি 

গিরিশচন্জ্ের ভাবধারায় দ্বাবা প্রভাবিত হয়েছিলেন । বামরুষেের দেহান্তব ঘটে 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্বে। গিরিশচন্দ্রেব ব্যক্তিজীবন এবং শিল্পীমানসের উপব ঠাকুর রামকষেের 
অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। এবং ধ্রতিহাসিক বিচারে একথাও সত্য যে, তৎকালীন 

বাংলাদেশে রামরুষ্ এবং বিবেকানন্দের গুভাব বিশেষভাবে সক্রিয় । অবতারবাদের 

পরিপ্রেক্ষিতে বামকৃষ্ণের প্রভাবের তাৎপর্যও ম্মবণীয়। এমনি এক প্রভাবের প্রত্যক্ষ 

সাহিত্য-চর্যারূপ প্রতিফলন হিসাবে নাট্যকারের “নর নারায়ণ, নাটকটিকে গ্রহণ 

করা যেতে পাবে। এটির নাট্যকার প্রদত্ত নাম ছিল “কর্ণ'। প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা 

শিশির ভাছুভী মহাশয় উক্ত পবিবতিত নামে নাটকটিকে মঞ্চস্থ কবেন। কর্ণের 
মধ্য দিয়] কষ্ণচভক্তিব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই এই নাটকেব প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। 

কাবণ, কর্ণেব অস্তভিম মুহ্/ন্তব প্রার্থন] এই "ভাবে ধ্বনিত £-- 

“বাসুদেব -বাগ্দেব 

একবার সম্মুখে দাড়াও নর ! 
সন্মুথে দাভাও নাবায়ণ।” 



বাংল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৭৩ 

এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ায় পর নাট্যকার 'কুষ্ণ' নামে আর একটি নাটক রচনায় 
মাত্মনিয়োগ করেছিলেন কিন্তু, সহস। শোকপ্রাপ্তির জন্ত রচনার কাদ্ধ শেষ করতে 

পারেন নি। সেজন্য 'নর নারায়ণ নাট্যকারের সবশেষে পূর্ণাঙ্গ রচনা - যেহেতু এই 
ঘটনার পরব্তা কয়েক মাসের মধ্যেই তার মৃতু হয়। 

নাট্যকারের অপর বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক “ভীন্ম” নাটকটি সবিশেষ জনপ্রিয়তা 

গাভে সক্ষম হয়েছিল। ভীম্মের সুদীর্ঘ জীবন £র অবলম্বন । একটি নাটকেই 
ঈ্গীবনেব দীর্ঘত। চিত্রিত হওয়া নির্দিষ্ট কোন ঘটনা বা বিষয়ের উপরেই 

নাটকীয় সংঘাত কেন্দ্রীভূত হতে পাবে নি। ফলে নাটকটি ভীম্মের দীর্ঘ জীবনের 
ৃত্বাস্তসমূহের উপস্থাঁপনামান্র হযে দীভিয়েছে । তাঁছাঁডা ভীম্মেব জীবন পর্যায় পূর্ব 

নিদিষ্ট হওয়ায় ওন্থক্যের অভাবহেত় নাটন্ীয় বিম্বয়স্থষ্ির পক্ষে অস্তরায়ন্বরূপ 
হয়ে দাভিয়েছে । নাট্যকার ছ্বিজেন্ত্রলালও একই বিষয় অবলম্বনে একটি নাটক বচন! 
করেছিলেন। সংস্কত ভাষা ও সাহিত্যে নাট্যকারের প্রস্ৃত পা্তাহেত তার 
কোন কোন নাটকে তার প্রভাব নড হযে দখা দেগয়ায় ঠিক নাট্যরসমপ্ডতিত 
হতে পারেনি । 

বঙগলাল বন্দোপাধ্যায় অনেক পূর্বেই পদ্মিণী উপাখ্যান? বচন। করে খ্যাতিলাভ 
কবেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসার্দের এতিহাসিক নাটক 'পদ্ধিনী” উক্ত কাব্য অবলম্বনে 
খচিত হলেও সর্বাংখে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। দেশাত্ববোধ ও জাতীয় 
গাগরণের দ্দিনে নব পর্যায়ে ভারতীয় ইতিহাসের চর্চা একটি বিশিষ্ট ধর্ম হয়ে উঠেছিল। 
সকল নাট্যকারই অল্পবিস্তর জাতীয় ইতিহাসের খ্যাত চরিত্র অবলম্বনে নাটক 
বচনায় আত্মনিযোগ করেছিলেন। এই প্রবণতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথে খরু হয়ে ছিজেন্দ্র- 

লালে চবম পরিণতি লাভ করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদেও একই ধারার অনুসরণ 
লক্ষ্য করা যায়। এই ধাবার আরও নাটক-“নন্দকুমার' “াদবিবি, “পলাশীর 

প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির উল্লেখ কর। যেতে পারে । | 
নাটযকারের সর্বাধিক খ্যাত এতিহাসিক নাটক “আলমগীর” । মুঘলসম্াট 

উরঙগজেবের জীবনচিত্র যথেষ্ মুন্সীয়ানার সঙ্গে এই নাটকে পরিবেশিত । মঘ্রাটের 
অন্তদ্ন্দ নাট্যকার রুতিত্বের সঙ্গে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এ বিষয়ে 
যথেষ্ট সুশ্সতাও লক্ষ্য করা বযায়। এই নাটকে অন্তবিধ ক্রটি থাকলেও ক্ষীরোদ- 

প্রমাদের বিশি্ রটনা হিসাবে এটি চিক্িত। 



১০৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

॥ বাংল! ছোট গল্প 2 সংক্ষপ্ত পরিচয় ॥ 
॥ ভূমিক! ॥ 
গল্প শোনাব নেশ। মান্গষেব চিবকালেখ। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যু'গ 

যখন মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মান্য ভাষার আবিষ্কার কবেনি-- তন 
থেকেই গুহাচিত্রেব মধ্য দিয়েই মান্য হয়ত তাব শিকাবেক .বোমাঞ্চ। আনন্দ ৭ 
বৈচিত্রকে প্রকাশের জন্ত যত্রধান হযেছিল। ছবিতে লেখ! সে গল্প এখনও নৃতা"র" 

ও প্রত্বতত্ববিদগণেব কৌতুহলকে জাগ্রত কবে। গল্প ভামারিভিক শিল্পণল 
হিসাবে ছোটগঞ্লে রূপাস্তবিত হযোছ অপেক্ষাকুত আধুানক আমলে । বিন 
স্থ-প্রাচীন কাল থেকে মান্গষেব সভা চাব উন্মেষ ও অগ্রগতিব সাঙ্গ »াঙগ চো 
গল্পেবও প্রসাব ও ক্রমবিবর্তন হতে খাকে। পখিবতনশীল সমাজেব মাধ্য লীবন্লক 
ঘে বিচিত্র গতিধাবাব বিম্ময ও অপবিমীম বৈচিত্র--তাই-ই ছোট শঞ্প ও +৭ 
সাহিত্যেব মৌল উপাদান। কাহিনী ও গাল্পব মধ্যে এহ বো5তেব মাবষণ 
মান্গষেব কাছে ক্রমে অপ্রতিবোধ্য হাষ উঠেছে । ক্রমে মান্য উন্ন*মতব জী? 
পরবিবতিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে তাব মানসিক সুক্মত1 এমন একটা পশায উপন" 
হযেছে ষেসে চিন্তাব গভীবতা থেকে জীখন-২7খব বাজ্যে পৌহেছে। মান 
তখন এই তত্বেব সত্যকে প্রকাশ কবতে গিষে যাব আশ্রষ নিষেছে_আমবা তা 
গল্প বা কাহিনী বলেই জানি। 

পৃথিবাব প্রাচীনতম ধর্মগ্রস্থগুলিকে তাহ একজাতীয অর্থাৎ ধর্তত্ববিবযণ 
গল্লেখ সংকলন বললেই বোধ হয ঠিক বলা হয। বাইবেল 010 [656875671 
বা দা 1'556805916-এ অস*খ্য গল্পেব থ। আমব। সকলেই জানি । পৌংাণিৰ 

গাথা কা'ব্যব যুগে ও মহাকাব্যেব উদ্ভব কালে এবকম কাহঙিনীব ব্যবহাব ঞখবধিও 
হয। গ্রীক মহাকাব্যগুলিতে এব সীছাবেব আমলেব বোমব সভাত' 

পূর্ণ পিকাশেব সমযে নানাবিধ গল্পেব গ্রচলন ও ব্যবহার প্রাণ পর্বজন-পবিজ্ঞাত সত্য 
ভাবতীয় প্রাচীনতম মহাকাব্য মহাভাবতেব মুল বা।হনীব সাঙ্গ সংখ)তীত ডপ 
কাহিনীব স"যুক্ত সাধনেব ফলে গ্রন্থে আযতন যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তেমনি 
এই অনন্য সাথা'বণ মহাঁকাব্যেব ভাবাত্মক পুটিসাধনও হাযেছে। বৌদ্ধ সা্গাতাক 
কেন্দ্র কবে জাতন্ক কাহিনীব মত বিশাল কথা-সাহিতায গঙে গঠে। সন্কু" ভাষ। 
অবলম্বনে পঞ্চতন্ত্র ও হিভোপদেশেব গল্পও মথেষ্ট প্রাচান। সাচ্চিতাক গুণে 
যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওযাব ফলেই এগুলি পৃথিবীব বিভিন্ন ভাষায় বনুপূর্বেই অনুদিত এব 
এবং বৃহত্তব পাঠকসমাজ কতৃক সাদবে পঠিত হযে আসছে । আবব্য ও পাব 
উপন্যাসও প্রধানতঃ গল্পের আকর্ষণের ফলেই সাব! বিশ্বে ছভিষে পডেছে। বাংলাতে « 
এগুলিব একাধিন অনুবাদ দৃষ্ট হয়। ইটালীয় বোক্কাচিও (বা বোকাশিও ) 
বিখ্যাত গরগ্রন্থ ব্চপ্নিতা। তার গ্রঙাব একদা সাব! ইউবোপে পবিব]গ 
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হয়েছিল। অপেক্ষার্ত আধুনিক যুগে আলফাস, দোদে, শেক, ভি. এইচ. লরেন্দ 
গোগোল ও পুশকিনের আবির্ভাবের ফলে গল্প শিল্পসম্মত ছোট গল্প হয়ে গঠে। পরে 
বিশ্বনাহিত্যের ইতিহাসে ক্রমে ফ্রান্সের মোপার্সী, ইংলগ্ডের সমারসেট মম, আমেবিকার 
এডগাব এযালেন পো, রাশিয়ার গোকাঁ ও টলষ্টয় এবং ভারতে রবীন্ধনাথের মত 

বিশ্ময়কব গ্রতি-ভার আবির্ভাবের ফলে ছোট গল্পের এক সমৃদ্ধ জগৎ সৃষ্ট হযোছ। 

সুচন। পর্ব ঃ বাংলা গঞ্পের প্রকৃত লক্ষ্যণীয় আবস্ভ ববীন্দরণাৎ থাক হাল 

বাংল। সাহিত্যের প্রায় মধ্যযুগ থেকে বাঙ্গীলীব নানা কাঁহনীগ্রীতি বেশ স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। গল্প ও উপন্যাস রূপকল্প ও প্রযুক্তি দক থেকে আধুনিব হলেশ বাব্য - 

কবিতাকে আশ্রয় করে তা বহু পুধ “কেই গুচলিত হিল। দেখদেদীকে অবলম্বন 

করে মর্ঈলকাবা ব্রচিত হলেও, সেখানে মানুষের কথাহ শেষ পণছ% গ্াধান্লাভ 
করেছে এবং মঙ্গলকাব্যে যে সব বৈচিত্রময় কাহিনী কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করেছে--তা আধুনিক যুগের উন্নত গগ্ভের মাধ্যমকে অবলম্বননদপে পেপে থে 
আধুনিক কথা-সাহিত্যের বপ পরিগ্রহ করত-সে বিষয়ে সন্দেহ নেছ। 
চণ্ডীমঙ্গলেব মুকুন্দরামকে যে অনেক সমালো৮ন আধুনিক কথ! সাহিতোব পথিক্ৎ 
বলে অঠিনন্দিত করেন তা অযৌক্তিক নয়। কারণ, সেখানে মুখ্য বিষয় স্বখ-ভুঃখ 
বেদনাময় পাথিব মানব-জীবন যাকে অবলম্বন কবে কাব্যটি গড়ে উঠেছে। মধ্য 
যুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যেব যে আকর্ষণ-_-তা৷ মে কাহিনীভিত্তিক, সে সঙা অন্ধীকাব 
করার উপায় নেই। চৈতন্ত-জীবনী সাহিত্যের বিপুল পরিসরেব মধ্যে চৈতন্তধেবকে 
অবলম্বন করে যেশব এতিহাদিক ও কল্পিত কাহিনার অবতারণা করা হয়েছে 
পাঠক মনে তার প্রভাব অনস্বীকার্য । বস্তুত এই সব কাহিনীর মণ্যে তার জীবনের 
অলৌকিক মহিমার নিম্ময়বোধের দ্বার1 পাঠক মন অভিভূত হয়। মানন'দহকে 
আশ্রয় করে যে অলৌকিক রসের জগৎ গডে উঠেছিল-_চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে 

সাধারণ পাঠকের কাছে তাই অবশ্ত মুখ্য বিষয়। অষ্টাদশ শতকে ভারতচান্দের 
'অন্নদামঙগলের* খ্যাতির মুল কারণ ছুটি--(১) কবির অভিনব রচনা শৈলী 
(২) বিছ্যা-হুম্দরের জীবন - কেন্দ্রিক প্রেম-কাহিনীর বৈচিত্র । উনবিংশ শতকের 

বাংলা খগুচিত্ত্র সমন্বিত গ্রন্থ কালীপ্রসনের “হুতোম প্যাচার নকশা” মে কালের 

কলকাতার চলমান জীবনের বর্ণনা ব্যতীত আর কি? প্রথম বাংলা উপন্যাস 

“আলালেব ঘরেব দুলাল” প্রধানতঃ কাহিনীপ্রধান। এও সেই চিরাচরিত “ল্লেরই 

আর এক দ্িক। 

উনবিংশ শতকের স্ুচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এব দিকে 

যেমন প্রধান সাহিত্যমাধ্যম গণ্যের স্থচনা হ'ল, অপরদিকে তেমনি গল্প 9 কথা 

সাহিত্যের প্রয়ারের পথ স্থগম হ'ল 1 উইলিয়ম কেরীর নামে প্রচলিত “ইতিহাসমালা, 

প্রকৃতপক্ষে কোন ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থের মধ্যে মোট চারটি এতিহাসিক 
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কাহিনী মাছে বাকি সবই কর্পিত কাহিদী - যেগুলি ছোটগল্পের লক্ষণাক্রাস্ত। 
কাদার গ্যাতিয়েন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডায়েরীর ছে'ড়। পাতা"য় এর অস্তভূ'ক্ত অসংখ্য 
কাহিনীর রসসম্্ধ আলোচনা করেছেন। বাস্তব জীবন-চেতনাকে গল্পের মূল অবলম্বনীয় 
সত্য বলে গ্রহণ করলে কেরীর “ইতিহাস মালা” ও 'কথোপকথন'কে প্রথম বাংল! 
গল্প গ্রস্থের মর্যাদা দিতে হয়। তাছাড়া ভাষা'ব্যবহারের দিক থেকেও চলিতের স্থগ্রচুর 
ব্যবহার এগুলোকে অধিকতর বাস্তবসম্মত করে তুলেছে । ১৮২৫ শ্রীষ্টাবে 'ভবাণীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের সৃঙ্গে সঙ্গে নকশা জাতীয় রচনার প্রচলনের দ্বান। নতুন 
ধরণের কাহিনী-সাহিত্যের সুচন। হ*ল বল] যায়। পরে কালীপ্রসন্ন বা প্যারী্টাদ 
মিত্র ভবানীচরণের দ্বারাই অন্কুপ্রাণীত হন বলে আমর! অনুমান করতে পারি। 
উনবিংশ শতকের নান! সাময়িকপত্রের পাতায় যে সব কাহিনী-জাতীয় রচন 
প্রকাশিত হ'ত সৈগুলিও বাংলা ছোট গল্পের স্থচনা-পর্যায়ের স্ষ্টি বলে চিহিত হতে 
পারে। রাজেকন্্ুলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহে” এই শ্রেণীর নান! কাহিনী 
প্রকাশিত হ'ত । ভঃ শিশির দাশ বলেছেন -“বিবিধার্থ সংগ্রহে" এজাতীয় ছোট ছোট 
কাহিনী বেরুত। যেমন--'এক হাঙ্গার টাকার পা “ভীত বিচার,। প্রায় 
প্রত্যেক মাসে এ ধরণের কাহিনী থাকত। উনবিংশ শতকে বাংলা দেশে নানা 
ধরণের আখ্যান, উপাখ্যান, নীতি সন্দভে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। এদের চারভাগে 
ভাগ করা চলে-(১) হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুদিত গল্প 
(২) আরব্য উপন্যাস জ্গাতীয় রোমার্টিক গল্প (৩) খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বার! 
লিখিত বা সংকলিত নীতিগল্প (8) মানুষের জীন নিয়ে রচিত, অবাস্তব, পটভৃ়ি- 
বজিত গল্প । 

॥ প্রথম পর্যায় ॥ 

মৃত্যুগয় বি্যালঙ্কারের "বত্রিশ সিংহাসন" এবং বিষ্ভাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতির 
মধ্যে প্রথম পূর্ণ কাহিনীর স্বাদ পাওয়া গেল। পরে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “এতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে এর উন্নততর প্রকাশ ঘটল। এই 
গ্রন্থের অস্তভূক্ত “'অস্ুরীয় বিনিময়? সার্থক “নভেলেট' জাতীয় রচনা । গঠন কৌশল 
ও আঙ্গিকের দিক থেকেও এই রচনার মান যথেষ্ট উন্নত। বঙ্কিম পূব যুগে তাই 
উপন্যাসিক হিমাবে বা তার প্রারস্তিক প্রচেষ্টায় নিদর্শন হিমাবে এর গুরুত্ব অনাধারণ। 
তাছাড়া, এব দ্বারা সম্ভবতঃ বঞ্ষিমচন্ত্র প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এরপর ১৮৭৪ এর 
বগদর্শনে বহ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংল সাহিত্যে ছোটগল্পের 
স্চনা হ'ল। কারণ, প্রথম প্রকাশে “ইন্দিরা আয়তনের দিক থেকে বেশ 
ছোট ছিল। তংকালীন সমালোচকবুন্দও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। পরে 
-৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধে বগদর্শন পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ধুমতী? প্রকাশিত হয়। 
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অতঃপর 'ভ্রমর+ পত্রিকায় সপ্তীবচন্দ্রের 'দামিনী” ও “রামেশ্বরের অদুষ্ট” এবং ১৮৭৭ এর 

'ভারতী। পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের পভখারিনী” গল্প প্রকাশিত। বাংল! ছোট গল্পের 
ইতিহাসে এগুলি গ্রারভিক পায়ের প্রচেষ্টা হিনাবে বিশেষভাবে উদ্চেখ্য। 

॥ প্রীকৃ-রবীন্দ্র যুগ ঃ 

্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ 
কালের বিচারে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং নগেন্্রনাথ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক । 

্র্ণকুমারীর মৃত্যু হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪০ শ্ীষ্টান্দে। ভাছাডা 

এ'দেব গল্পগ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথও গল্পকার হিসাবে স্ুগ্রতিষ্ঠ। 

কারণ, ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথেব গল্পের প্রকাশকাল ৮৭৭ খ্রীষ্টাবব। স্ব্ণকুমারীর 

প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকাহিনীর? প্রকাশকাল ১৮৯১ | তবে, তিনি বহু পূব ততেই ছোটগল্প 

লিখতে শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রদত্ত তথ্যের সাহাযো জানা যায় ষে, শ্বর্ণ 

কুমারী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের পূর্ব থেকে ছোটগল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রথম 

ন্পগ্রন্থে 'কুমার ভীমসিপ্হ” ক্ষত্রিয় রমণী” ইত্যাদি মোট দশটি গল্প সংক্গিত। 

১৮৮৮তরীষ্টাবে স্র্কুমারী ও হিরণায়ীদেবী গল্প-সর্প” নামে শিশুদের উপযোগী একটি গল্প 

সংগ্রহ গ্রন্থ গ্রকাশ করেন। 

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও স্বর্ণকুমাবী দেবী রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকেই 

সচেতনভাবে ছোটগন্পকে বিশিষ্ট শিল্পরীতির উপষোগী করে তোলেন। এ বিষয়ে 

তাব প্রচেষ্টাকে একট। তিহাসিক মর্যাদা অবশ্ঠই দিতি তবে। অবশ্য রবীন্তরনাথ 

খে অনন্য সাধারণ প্রতিভার বলে বাংল ছোটগন্পকে বিশ্বেব দরবাবে উপস্থাপিত করার 

উপযোগী কবেছিলেন স্বর্ণকুমারীর ব' নগেন্দ্রনাথের মধো সে জাতীয় প্রতিভা ছিলন1। 

তবে, রীতির কথ! মনে রাখলে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ব্ণকুমারীকে পথিকৃৎ এর গৌরব 

দিতেই হয়। ন্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র সগৌবব 

আবির্ভাবের দ্বারা বাংল! কথাসাহিত্যের সবাধিক গৌববময় অধ্যায় ৬খন স্াচিত 

হয়েছে । স্বভাঁবতঃগ তৎকালীন ছোটবড অনেক সাহিতাকই বঙ্কিমচন্জের দ্বারা 

প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বণকুমাবীর গল্পগ্রন্থে ঈ্ হাসিক রচলাষ সংখ্যাধিক্য দেখে 

মনে হয় তিনিও ব্কিমপ্রভাবকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। রচনাবীতি 

্বর্কুমারীর নিজস্ব হলেও, কোথাও কোথাও বন্ধিম-প্রভাব লক্ষ করা যায়। 

সরণকুমারীর ছোটগন্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার রচনারীতির সৌন্দর্য ও মাধূর্য। 

ভাষার উপর তার আধিপত্য নিতাস্ত স্বপ্ল স্লিনা এবং সে কারণেই মানবমনের 

সুক্্ম ও জটিল ভাব প্রকাশের উপযোগী বলেই মেই ভাষাকে মনে করা যায়। 

আত্যন্তবীণ ভাবময্নতাব দিক থেকেও গল্পগুলি ছিল উন্নতমানের রুচিসম্পন্ন। একটা! 



১০৮ ংলা ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

স্বতঃস্ফূর্ত আভিজাত্যের সৌকুমার্ধ যেন সেখানে সহজেই হৃষ্ট হ'ত। তবে তার রচনার 
মধ্যে কোথাও বা এক অনির্টেশ্ট বিষাদ থাকত যা পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে 
আকুল করে তুলত। ন্বর্ণকুমারী তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষপর্যায়ে প্লটরচনার 
কুশলতার পরিচয় দিলেও অধিকা"'শ গ্থলেই:তা৷ উপযুক্ত নিরম্থণ ও বিন্তাসের অভাবে 
ঠিক শিল্পোৎক্ধ লাভ করতে পারে নি। তবুও 'গৃহনা, প্রভৃতি গল্পের মধ্যে তিনি 
প্রত শক্তিমত্তার পবিচয় দিয়েছেন । 

যে সমস্ত লেখক রবীন্দ্র যুগে জন্মগ্রহণ করেও রচনারীতি ও বিষয়বস্তর দিক থেকে 
যথেষ্ট স্বাতন্ত্রের পরিচয় ধিয়েছিলেন নগেন্্রনাথ গুপ্ধ তাদের অন্যতম। গল্পকার 
হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই নগেন্দ্রনাথ সঘত্বে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিদোগ 
করেঠিলেন। “ভারতী” ও 'নালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রধাশের পূর্বে তার 

রচিত কিছুসংখ্যক গল্প এই ছুটি পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল। 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেকালের এক বিচিত্র ক্ষমতাশালী লেখক । বিষয়বৈচিত্র ও 

খ্যাধিখ্যের দিক থেকে তিনি স্বর্ণকুমারী অপেক্ষা অধিক শত্বিসন্পন্ন । তিনি অসংখা 
ছোটগল্প ও উপন্যাসের রচয়িতা । তিনি কখনও বা এতিহাপিক, কখনও ব। রোমার্টিক 
ও সামাপিক বিষয় অবলম্বন করেছেন সম্ভবতঃ নগেন্দ্রনাথই বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম 
সার্থক গোয়েন্৷৷ কাহিনীর রচয়িতা । তা গ্রথম দিকের গোয়েন্দ গল্প “চুরি ন। 
বাহাছরি' যথেষ্ট আকধণীয়। নগেন্দ্রনাথের কোন কোন গল্পে রবীন্দ্রনাথের গল্পের 
পদধবনি শোনা যায়। কোন এক অমালোচকের মতে .৮৮৮ খীষ্টাৰে প্রকাশিত 
ভৈরবী” গল্পটি রবীন্দ্র পূর্বযুগের শ্রেষ্্বানীয় গল্প । 

রহশ্যকাহিনী রচনায় নগেন্্রনাথ উল্লেখযোগ্য শক্তিম্তার পরিচয় দিয়েছেন। 

বিষয়বস্তব নির্বাচনে তিনি অতীত জীবনকেই 'আশ্রয় করেছেন। তার রহস্য 
কাহিনাতে প্রতিফলিত অতীত ইতিহাসকেন্দ্রিক অথবা কল্পিতজীবন তার সমগ্র 
অপরিচয়ের রহস্ত ও স্বপ্রময়তাসহ উপস্থাপিত। এই প্রসঙ্গে এযুগের শ্রেষটস্থানীয় 
সমশ্রেণীর সাহিত্যন্রষ্ট। শরদিন্দু নন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমাদের স্বতঃই মনে হয়। 
এমন কি নগেন্দ্রনাথের ভাষার উতকর্যও আমাদের বিশ্বয়ের উদ্রেক করে-- 

“গৃহের একদিকে ক্ষুত্র উপবনের ন্যায়, ক্ষুপ্র তমাল ও লতাকুগ্জের মধ্যে স্ফটিকের 
সরোবর । তাহার মধ্যে চীনদেশীয় মত্ম্য ক্রীডা করিতেছে। পরীর মুখের 
ন্যায় একটি উৎস রহিয়াছে, হীরকের দস্তপংক্তি, নীলকান্তমণির চচ্ছ, স্থবর্ণনিমিত 
বাহু তাহার রদ্ধ হইতে জল উধের্ব বিক্ষিপ্ত হইতেছে । আলোকে শতবর্ণে 

রঞ্জিত হইয়া! সথক্্ম বারিকণা শ্ষটিকের মরোবরে পতিত হইতেছে । গম্ছর উদ্দেশে 

মৃুকুরমপ্ডিত, প্রাচীরে দিল্লীর প্রধান চিত্রকরদিগের নিমিত চিত্র দৌথিস। প্রমণী 
মুখ লজ্জায় লোহিত বর্ণ হইয়া! উঠিতেছিল।” 



বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০৯ 

॥ গল্পকার রবান্দ্নাথ ॥ 

বিশ্বকবির স্ব-স্বীকৃতি অনুসারে, জগৎসভায় কবিরূপে প্রতিষ্ঠালাভই তার 
আত্মার কামনাম্বরপ। তাঁর সে বাসন। পূর্ণতালাভ করেছে । তার কবিতাই 
পুরদ্বত। যদি এ রূপটিই তার পরিপূর্ণতার প্রতীক হয় তবে অন্তবিধ রূপময়তাকে 
এই মৌল ভাবঅস্তিত্বের পরিপূরক বলেই গণ্য করতে হয়। তাই নাট্যকার ও 
ছোটগল্প রচয়িত! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি রবীন্্রনাথের কোন স্ব-বিরোধিতা নেই । 

রবীন্দ্রনাথ বাংল। ছোটগল্পের প্রকত রূপকার । তীর হাতেই বাংল! ছোটগন্পের 

প্রকৃতমুক্তি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ব থেকে শুরু করে জীবনেব শেষতম বসব ১৯৪১ পর্মস্ত তিনি 
অন্য সহন্বিধ কাজের সঙ্গে ছোটগল্প রচনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । 
আঙ্কিক হিসাবে গল্পরচনার সময়সীমা মোট ৫৭ বৎসর এব" রচিত মোট গল্পের সংখ্যা 
১১৮। গল্পগুচ্ছের তিনখণ্ডে মোট ৮৪টি গল্প, 'সে' গল্পগ্রন্থে ১৪টি, গঞ্সন্প” গ্রন্থে 
মোট ১৬টি গল্প, "তিন সঙ্গীঃতে ৩টি এবং “মুকুট” এ ১টি গল্প সন্বিবিষ্ট হয়েছে । 
চারাত্রক বৈশিষ্ট্য অন্গসারে 'সে" গন্পসন্ন” ইত্যাদি গ্রন্থের গল্পগুলি গল্পগুচ্ছের 
গল্প থেকে কিছুটা পৃথক। 

রবীন্দ্রনাথের গল্পর১নার ঘুগবিভাগও কর! সঙ্গত। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ গ্রীষ্টা্ 
পর্যন্ত সময় তার গল্প রচনার ইতিহাসে স্বর্গযুগ বলে চ্হ্িত। গল্পগচ্ছেন অস্ুভূ-্ত 
গল্পগুলির প্রায় অর্ধেক সংখাক গল্প এই সময়সীমায় মধ্যেই রচিত রচনার আঙ্গিক ও 
ভাবধর্ষের দিক থেকে এই কালের গঞ্পগুলি শ্রেঠস্কানীধ অন্ততঃ - 'সোনার তরী, 
ধাব্য বর্ধাধাপন? এ কি ছোটগল্পের যে আদর্শে কথা ব্যক্ত কবেছেন- সেই আদর্শ 

নগুলারেই এই মন্তব্য কর চলে । মধ্যবর্তী সময়ে (১৮৯৭ ) ছেটগল্প রচন।য় বিরতি 

ঘটে । কারণ, “সাধন।” পাত্রক। প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছোটগল্প রচনায় প্রত্যক্ষ 
প্রেরণার অভাব অনুভূত হয়। ১৯১২ শ্রীষ্ভাব প্স্ সময়ঞালেও মোট ১২টির বেশী 
রচনা আমরা পাইন।| এই সময়ে সাহিত্যের অন্ত শাখ। উপন্যাস রচনা তিনি তখন 
হাত দিয়েছেন “চোখের বালি” “গোরা” এবং “নৌকাডুবি” এইকালে গ্রকাশিত। 

পরে ১৯২৫ এর পর কিছুসংখ্যক ছোটগল্প রচিত হয়। পৃব মন্তব্যের হুত্র অবলম্বনে 
বল! যায় “সে" 'গল্পসন্প” এবং “তিনসঙ্গী”র গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। 

বাংল! গল্প সাহিত্যের ইতিহাসের সুচনা ও সহসা সমৃদ্ধি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 
হাতেই। ব্রবীন্দ্র পৃ যুগে বিক্ষিপ্তভাবে যা কিছু রচিত হয়েছে ত| সংখ্যায় যেমন 
স্বল্প, ছোটগল্পের যথার্থ বৈশিষ্ট্য থেকে তেমনি দূরব্তী। যে প্রভাতকুমারের নাম 
ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খুব গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তার আবির্ভাবও পূর্ণ রবীন্দ্রযুগে এবং 
তিনিও রবীন্দ্র প্রভাবিত - যদিও এসত্য স্বীকার্য্য ঘে, স্বকীয়তা তার অবশ্যই ছিল 
এবং পরবর্তী গল্পকারদের তিনি প্রভাবিত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
যখন অসংখ্য ছোটগল্প লেখা শেষ হয়েছে এবং তাঁরই কৃতিত্বে বাংল] ছোটগন্প যখন 



১১০ বাংলা ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

যৌবনে উপনীত তখনই প্রভাতকুমারের গল্পকার হিসাবেপ্রথমআবিভাব হল 'নবকথা” 
গল্পগ্রস্থের মাধ্যমে ১৯০১ শ্রীষ্টাবে। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্প ও উপন্াসে বঙ্কিমগ্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেক 
স্বনামথ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক | কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্ব-মহিমায় 
প্রতিষিত হয়েছেন। কবি জীবনের গাঢ় অন্ধৃভূতি, ব্যাপক পল্লীবাংলার জাবন 
অভিজ্ঞতা, মানব হৃদয়ের ভাবসত্যের সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয় তার প্রথম দিকের গল্প- 
গুলির উপাদান হয়ে উঠেছে। কবিজীবনের সমৃদ্ধতম ' যুগ হিসাবে এই পর্যায় 
চিহ্নিত হতে পারে। কারণ ছিন্নপত্রের স্থমিষ্টতম চিঠিগুলি ও সোনার তরী, এবং 
“চিত্রা কাব্যের কবিতাগুলি এযুগেই রচিত। “এবার ফিরাও মোরে” কাঁবতার ষে 
জীবনদৃ্টি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে সমকালীন ছোটগল্পগুলির মধ্যে সেই জীবনতন্নয়তা। 
ভাষারূপ লাভ করেছে। জীবন-সাযুজ্য ও প্রাসঙ্গিক আবিষ্কারই গল্পগুলির 
অবলম্বনীয় সত্য । 

এই যুগের রবীন্দ্রসাহিতা জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রেরণা ও উৎস বিষয়ে প্রখ্যাত 
রবীন্দ্র সমালোচক শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উদ্ধংতিযোগ্য £ 

“পল্পীবঙ্গে অঙ্গাজীভাবে আছে মানুষ ও প্রকৃতি ; জনপদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ; 
একদিকে গ্রাম ও ছোটখাট সব শহর আর একদিকে নদনদী, বিলখাল, 
শশ্যহীন ও শশ্যময় প্রান্তর ; আর সবচেয়ে বেশী করিয়া আছে রহস্তময়ী পল্ম]। 
মোটের উপরে বলিলে অন্যায় হইবে না যে, এই পবে লিখিত কাব্যকবিতার 
রসের উৎস এই প্রকৃতি, আর ছোটগন্পগুলির রমের উৎম এইসব জনপদ । 
১১১০১ ছোটগন্পগুলিতে পাই সুখ দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের 
আকাঙ্খা! ৷” 

রচন। বৈশিষ্ট্যের দি থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির ভাষা গীতিধমী হলেও বিষয়- 
বন্ত ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে সেগুলি যথার্থই বান্তবধর্মী। এরকম একট] মত রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই তার ছোটগল্প সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। প্রাকৃ রবীন্দ্রযুগে যে সব মানুষ ও 
পটভূমি আমাদের সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভে অনমর্থ হয়েছে, কবি-গল্পকার 
তার্দেরই সধত্বে চয়ন করে এক একটি গল্পের মাল। গেঁথেছেন। ছুটি” গল্পের ফটিক 

অথব। “পোস্টমাষ্টার' গল্পের পোস্টমাষ্টার, 'কাবুলিওয়াল।” গল্পের কাবুলিওয়াল।” 
“খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের” রাইচরণ এরা সকলেই তার নিজের চোখে দেখা মান্য 
এবং এদের জীবনের স্থখছুঃখ সরাসরি তীকে স্পর্শ করেছিল। শিলাইদহে এবং 
সাজাদপুরে জমিদারীর কাজে অবস্থানের সময় পল্লীবাংলার সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড় 
হয়ে ওঠে। এসব গল্প তারই ফলশ্রতি। এর সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য 
প্রনিধানধোগ্য ঃ 



বাংল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১১ 

“গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আযাব অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। 
ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি ছোট ছোট গল্পগুলো! লিখেছি, বাল" 
সমাভের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।” 

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য শ্রেণীর ছোটগল্প লিখেছেন। আপাত-তুচ্ছ পল্লীবাংলার 
মান্গষেব ব্যক্তিসত্তার সুখ দুঃখের যে আলোডন--গল্পকার তাকে মমতার সাথে 
রূপাযিত্ব করেছেন। অতিথি ও শুভা গল্প ব্যক্তিজীবনসত্য কেন্দ্রিক। 
কাবুলি ওয়াল! ব্যক্তিজীবনের মর্াস্তিক ট্রাজেডী। আবার কিছু সংখাক গল্পে সমাজ 

মানসের প্রতিফলন থাকলেও এ বং গল্পবসের হানি না ঘটলেও কেমন যেন তত্বধর্ম 

হয়ে উঠেছে-যেমন “ম্বর্গমূগণ ও *গ্ধন? | গল্প ছুটি যেন বলতে চায়--জীবনের 

ছোটখাট সুখদুঃখের মধ্যেই চরম সার্থকতা, অপর কোন অলীক তৃষ্জার মোহে 

লিপ্ত হলেই জীবনে সর্বনাশ আসন্ন হয়ে ওঠে । ছিন্নপত্রের একটা চিঠিতে কধি 

বলেছিলেন--অসংখ্য ঘাস যে রাতারাতি বটগাছ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে ন। 
তাতেই প্রকৃতির রাজ্যে একট। সঙ্গতি ও শাস্তি বজায় থাকছে। রবীন্দ্রনাথের বেশ 
কিছু গল্প সমাজসমস্তামূলক। সমাজের নানা জটাল সঙ্কীর্ণ মনোভাব মাহ্ষকে 
মানুষেব মর্যাদা না দেওয়ায় বিপর্যয় অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। দেনা পাওনা, 
'রাম কানাই এর নিবুদ্ধিতা" এই জাতীয় গল্প। বাংল! দেশের সমাজে দাম্পত্য 
জীবনের সমস্যা অনেক সময়েই বেশ জটিল আবার যখনও বা মাধুর্য সমনিত। উক্ত 
বিষয়? অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছোটগল্প রচনা! করেছেন। শেষেপ বাঞ্চি, 
প্রতিহিংসা" "ছুরাশা” নিশীথে' 'মধ্যবতিনী" প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্প। পারিবারিক 

সম্পর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট জটিলত। কিছুসংখ্যক গল্পের নিষয়বস্ত হয়ে উঠেছে । 'নষ্টনীভ 
গল্পে দেবর ও ভ্রাভৃবধুর সম্পর্ক, “রাজটাকা” গল্পে শালী ও ভগগীপতিব সম্বন্ধ 
প্রায়শ্চিত্ত গল্পে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্ক ছোটগল্পের শিল্পবৰপ লাজ করেছে। 
এই সব গল্পে মানবমনের রহস্তময় জটিলত।, সমাঙ্গমনের অমোঘ প্রতিঘলন, সৎ 
দুঃখের সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়া ইতাদি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে কপায়িত হয়েছে। 
গর্পকারের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমত1 এইসব গল্পে প্রকাশ পেয়েছে । 

ঘতিনসলীর” গন্পগুলি, এবং “সে গ্রন্থের গল্পসমঠি গল্পগুচ্ছের গল্প থেকে 

অনেকাংশেই পৃথক ধর্মসমন্্িত। রচনাকালের দিক থেকেও এগুলো গল্পধাঁবের 
শেষজীবনে রচিত। কি ভাষাভঙ্গী, কি পরিবেশন কৌশল ও বিষয়বস্ত-_সবদিব, 
থেকেই এই সব গল্পে একটা স্বাতন্তের ধর্ম লক্ষা করা যায়। ববীন্দ্রনাথ « যুগে 
আরও গভীর মননশীলত। সমৃদ্ধ এবং দৃষ্টিভঙগীতেও আধুনিক। তাছাড প্রথম 

জীবনের ভাবালুত। গম্ভীর অচঞ্চল চিত্ততায় পর্যবসিত। তাই এই সব গল্পেব বচনা 

বৈশিষ্ট্য অনেক পরিশীলিত, বাগ.ভঙ্গী তীস্ষ্র, সরস ও নিপুণ। তিনসঙ্গীর গল্পগুলিতে 

একটি বিষয়ে সাধৃশ্য লক্ষ্য কর! যায়_ প্রধান স্থানীয় চরিব্রগুলি সকলেই বৈজ্ঞানিক। 



১১২ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধত 

তাছাড1 যে সব ঘটন। ঘটেছে এবং আলাপ আলোচনায় যে সব সুত্র উপস্থাপিত--. 

লেগুলোও বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিষয়ক। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রমমে যে বৈজ্ঞানিক অন্ত- 
সন্ধিৎসায় ফলে বিজ্ঞানপ্রিয়তায় উদ্ভব হয়েছিল--এই তিনটি গল্প তারই ফলশ্রুতি। 
“রবিবার? ও 'ল্যাবরেটরি+ গল্প ছুটিতে কলকাতার এক বিশেষ শিক্ষিত সমাজের 
অন্রচিত্র পরিবেশিত হয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আলোচনায় অনেক প্রসঙ্গের সঙ্গে যেমন তার 
পরিবেশন কৌখল আলোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়_-তেমনি তার তূলশারহিত 
ভাষার কথা আলোচন। না করলে সবকিছু যেন অসমাপ্ত থেকে যায়। ব ন্দ্রনাথ 

তার সারাজীবনে গছ্য ও কবিতায় কত ন ভঙ্গীর অনুশীলন করেছেন। বি£৬ন স্থরে 
রচিত বিভিন্নধর্মী গদ্য আমাদের অন্তহীন বৈচিত্রের স্বাদ দিয়েছে । কিন্তু '্ষুধিত 
পাষাণ” এর মত এমন এশ্বরধ্যশালী, লাবণ্যময় গগ্চ তিনি অন্যত্র রচন1! করেছেন কি? 

“হঠাৎ গুমোট ভাঙ্গিয়া হুহু করিয়া একটা বাতাস দিল--শ্বস্তার খ্বির জলতল 
। দেখিতে দেখিতে অপ্নমরীর কেশদ্ামের মতো কুঞ্চিত কইয়া উঠিল এবং 

সন্ধ্যছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহুর্তে একসঙ্গে মর্জরধধবনি করিয়৷ যেন ছুংস্বপ্ন 
হইতে জাগিয়। উঠিল।” 

॥ রবীন্দ্রধুগ £ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ॥ 
পূন পরিচ্ছেদে ববীশ্রনাথের ছোটগল্প গ্রসঙ্গে মোটামুটি বিস্তৃত ভাবে 

আলোচন। কর! হয়েছে। সেজন্য উক্ত বিষয়টি এই আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত 

কর! হল না। ববীন্দ্রযুগে বর্তমান থাকা সত্বেও নগেন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও 

গল্প সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র খযাতি ও মর্যাদার অধিকারা হয়েছিলেন। এই ক্ষমতাকে 

তার প্রতিভা বলে স্বীকার করতেই” হয়। তার সাহিত্যিক খ্যাতি শেষ পর্যস্ত 

এমন একট! মানে উন্নীত হয়েছিল যে, তাঁকে বাংলায় মোপাস বল হত । 'মাধুনিক 

বাংল। সাহিত্যে বিস্বত ও অবহেলিত হলেও তিনি যে একজন শক্তিশালী ও 
প্রতিভাবান কথাকার সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের গ্রায় সমসংখ্যক গল্প লিখেছেন। রবীন্ত্রনাথর মোট 
গল্প সংখ্যা ১১৯ এবং প্রভাতকুমারের গল্লপসংখ্যা ১১৮। এযুগে একমাত্র বনফুল 

ব্যতীত এত বেশীদংখ্যক গল্প আর কোন সাহিত্যিক রচনা করেন নি। প্রভাতকুমারের 

গল্পগ্রস্থের সংখা। মোট ১২। গ্রন্থগুলির প্রকাশ কাল ১৯০* খ্রীষ্টাৰ থেকে ১৯৩১। 

নামগ্জলি এখানে উল্লেখ করা হ*ল-- নবকথা', “ষোড়শী, “দেশী ও বিলাতীঃ 

গল্পাঞ্জলি”, গপ্পবীথি” 'পুত্রপুপ্প', গহনার বাক্স” হতাশ প্রেমিক” বিলামিনী” 
“যুবকের প্রেম" 'নৃতন বৌ” এবং 'জামাতা বাবাজী? | , 
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প্রভাতকুমারের জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তার 
জীবনের একটি বৃহৎ পর্যায় কেটেছিল বিহারে । তিনি ইউরোপেও গিয়েছিলেন। 
তার জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার ছাপ নীনাভাবে কথাসাহিত্যের নানা অংশে ছড়িয়ে 
আছে। এইভাবে বাংল। সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধিবিস্তার তার দ্বারা সাধিত 
হয়েছিল । এযুগে অনুরূপ কাজ সতীনাথ ভাছুডী, অচিস্ত্যকুমার সেনগপ্ড ও আবও 
অনেকেই করেছেন। 

শরৎচন্দ্রের রচন! যদি চরিত্রপ্রধান এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প যদি ভাবপ্রধান হয়, 
তবে প্রভাত কুমারের রচন। কাহিনী বা! আখ্যানপ্রধান নলে মানতেই হয়। জীবনের 
অনিবার্য জটিলতা ও গভীর সমস্ত! তাকে বিচলিত করতে পারেনি । জীবনের 

স্বোত যেখানে স্বাভাবিকভাবে বহমান, তিনি তার তরঙ্গভঙ্গের মাধুর্ধকে ঠিক 
মেইভাবেই উপভোগ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত দৃষ্টিভঙ্গী ও মত- 
প্রকাশের বলিষ্ঠতা তার ছিল না। তাই জীবনের সহজ সখ দুঃখকেই তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তার মাধুর্য ও বেদনাকে তিনি সাহিত্যে কপায়িত করেছিলেন। 
মনোভঙীর দ্রিক থেকে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী--সহুস1 কোথাও কচি বা কোমলতার 

মীম! অতিক্রম করতেন না। যে সব গল্পে কিছু তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ হয়েছে 
সেখানে তিনি ম্মথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন । 

তার গল্পগুলিকে যে ফরাসী গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্বযুক্ত বলে ধর। হয় তার কারণ 
এই যে, গঠনরীতির দিক থেকে তিনি ফরাসীভঙ্গীকেই অবলম্বন করেছেন। 
একটা স্বাচ্জন্য ও সরসতার গুণেই প্রভাত কুমারের গল্পগুলে। বাংল। সাহিত্যে স্থায়ী 
ন্বাসন লাভ করেছে । 'রসময়ার রসিকতা? একটি বিশিষ্ট গল্প যার মধ্যে গল্পকরের 

বিশিষ্ট রচনাভঙ্গীটি পরিস্ফুট। অনন্যসাধারণ কুশলতায় [নি এই গল্পে ভৌতিক 
পরিবেশ স্ত্টি করেছেন এবং অন্রূপ নিপুণতায় তিনি তার নিরসনও করেছেন। 
আমাদের দেশের পরিচিত জীবন-কেন্ট্রিক গল্প “আদরিণী*র কারুণ্য সহজেই পাঠক- 
মনকে আবিষ্ট করে। 'বলবান জামাতা” গল্পকারের এক বহুপঠিত সরস গল্প। এ- 
জাতীয় কৌতুকগ্রধান গল্পের সংখ্যা প্রভাত-সাহিত্যে নিতান্ত স্বপ্প নয়। “প্রণয় 
পরিণাম”, “ধর্মের কল" প্রভৃতি সমশ্রেণীব গল্প ॥ প্রভাত কুমাণের কোন কোন গল্পে 
ব্যঙ্গ বা উপহাসের ভাব প্রকাশিত । এইসব গল্পে গল্পকার প্রধানতঃ সমাজের তথা- 
কথিত সভ্য ও শিক্ষিত মান্থষের হদযহীনতা ও বলিঠতার অভাবকেই আঘাত 
করেছেন --তবে কোথাও নিষ্নয হয়ে ওঠেন নি। 

বাংল (বিষয় )-৮ 



১১৪ বাংল। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

॥ প্রমথ চোধুরী ॥ 
বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে চলিত ভাষার প্রধান প্রচারক হিসাবে প্রমথ চৌধুরা 

ব। বীরবল একটি উজ্জল নাম এবং এই উজ্জ্বলত। তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভ1 ও জীবম- 
দর্শনকে কেন্দ্র করেই। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ সাহিত্য- সব দিকেই 
তার কুশলতার প্রকাশ হয়েছিল । উনিও রবীন্দ্রযুগে আবিভূ্তি হয়ে সাহিতা 
ক্ষেত্রে তিহাসিক বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন । উচ্চাঁশক্ষার আলো, আভিজাতা- 
স্ষ্ট মানষিকতা ও অনন্য জীবনবোধ তাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। তাব 
দাহিত্যিক মানসের উপাদান ছিল বলিষ্ঠতা, স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য এবং ভাবালুত! 
বিহীন বুদ্ধিদীপ্ত এক তীক্ষ জীবনচেতন | 

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গল্প “ফুলদানী'। তৎকালীন সমালোচকরন্দ এই গন্পে 
প্রকাশিত নৈতিক মনকে মেনে নিতে পারেন নি। পরে প্রকাশিত হয় একে একে 
চার-ইয়ারী কথা” (১৯১৬ ), 'নীললোহিত' (১৯৩২ ), “ঘোষালের ত্রিকথা+ (১৯৩৭ ) 
এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ 'গল্প সংকলন? ( ১৯৪১ )। তার গল্পগুলির মধ্যে একটা 
মজলিশী ভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক গন্পেই একজন বিশিষ্ট বাক্তি বক্তা ৭" 
অপর সকলে শ্রোতা । এই রীতির ক্ষেত্রে তার সঙ্গে গল্পকার ত্রেলোক]নাথ মুখো 
পাধ্যায়ের বেশ মিল আছে । তবে পার্থক্য এই যে, ত্রেলোক্যনাখের গ্রাম্য পরিবেশের 
পরিবর্তে বীরবলে আমরা নাগরিক বাতাবরণ দেখতে পাই। বাকৃ্চাতুরধ্য, বৌদি 
দীপ্তি, জ্ঞানময়ত] প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট রচনাগুণ। প্রমথ চৌধুরীর অনেক গঞ্জে 
তীত্র সৌন্দ্যতৃষ্ণার কথা আছে--ষথ। “প্রবাস স্মতি'। তাঁর 'চারইয়ারী কথা” গল্প 
গ্রন্থের কাহিনীর ভিত্তিভাম ইংলগ্ড। বিদেশী পরিবেশে বিদেশী মান্ুষদ্দের মধ্যে 
সহদয়তা- তিনি তাকেই প্রকাশ করেছেন মাধূর্ষ সহকারে। প্রেমই গল্পগুলিব 
প্রধান উপজীব্য। প্রমথ চৌধুরী ভাবাবেগ-জর্জর বাংলাদেশে একটি স্পষ্ট, তীন্ন 
খজু মননের ধার! প্রবাহিত করে আমাদের কাছে ম্মরণীয় হয়ে আছেন। 

॥ আধুনিক গল্পকারগণ ॥ 
বাংল। ছোটগল্লে আধুনিক যুগ গুরু হয়েছে “কল্লোল” পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 

বিংখ শতকীয় জীবনের নবীন ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বার এই সাহিত্যিক গোষ্ঠ 
বিশেষভাবে প্রভাবিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিস্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বন্থু, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ জীবনদৃষ্ির অভিনব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তা 
সঞ্চারণের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। রাজনৈতিক মতবাদে সমাজবাদের 
চিন্তাধার। এবং নরনারীর চিরাচরিত সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্বের প্রভাব এদের এপ 
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বিশেষভাবে লক্ষ) কর। যায়। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারের পথ থেকে তাই তীর! বেশ 
সচেতনভাবে সরে এসে একটি মনোভাব ও আদর্শস্থষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
শৈলজানন্দ এমন সমাজের মানুষদের নিজের সাহিত্যের অবলম্বন করে তুললেন য'"] 
এতদিন যাবৎ সমাজে অবহেলিত হওয়ায় ব্রাতোর জীবনযাপন করছিলেন | এই পথেই 
শৈলজানন্দ দ্রুত খ্যাতিলাভ করলেন। অচিস্ত্য সেনগ্ুগ্ত সমাজের বৃহত্তর জীবনের 
দিকে তার বিশেষ দরদভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রেমেন্ত্র মিত্র উচ্চাঙ্গের গঠন- 
শৈল ও উপস্থাপন! রীতি এবং বৌদ্ধিক ওঁজ্জল্যের ভ্ খ্যাতিলাভ করেছেন। 

সামান্য পরের দিকে আবির্ভাব ঘটল স্থুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ 
গল্গোপাধ্যায়। বনফুল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ বন প্রভৃতি খা।তনামা কথা-শিল্পীদের | 
এযুগের অন্যতম শক্তিশালী কথাশিল্পী সমরেশ বগ্কর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । 
এ'রা সকলেই প্রতিভাবান এবং বাংল! সাহিত্যে সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী । 
উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যকে এর! যে পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছেন, সংঙ্গেপে তার সম্যক 
পরিচয় দান অসম্ভব বলেই কেবলমাত্র তাদের নাম উল্লেখ কবেই এ প্রসঙ্গ 
শেষ করছি। 



॥ উচ্চতর বাংল। ব্যাকরণ ॥ 
॥ বাংল শব সম্পদ ॥ 

বাংল! ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় এই ভাষার উৎস এব' 
তাব উংপত্তিব কাল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন। কর] হয়েছে । বাংল! ভাষার গঠনে 
আর্ধ ও অনার্ধ উভভষ প্রভাবই দেখা যায় । অস্রিয়, মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনা গোী 
আশি ভাষাগ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গ্রধানতঃ প্রাকতকেই উৎস হিসাবে 
গ্রহণ করে ধীরে ধীরে এই ভাষ! পবিবর্তনের শ্তর ধরে অগ্রসর হয়েছে । উৎসটিকে 
প্রামাণ্য বলে গণ্য করলে এই ভাষার ইতিহাস মোটামুটি হাজার বছরের। আমবা 
জানি ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চল অনুসাবে প্রাকৃত ভাষাও কয়েকটি ভাগে বিভ্ভ, 
এই বিভাগ হচ্ছে শৌবসেনী, মাগধী, মহারাস্ত্রী ও পৈশাচী। শৌরসেনী ও মাগধী 
পূর্বী প্রাকৃত নামেও পরিচিত। তবে মাগধী ছিল অশিক্ষিত ইতরজনের ব্যবহৃত 
ভাষা । পবে শিক্ষিতজনের! তাহাদের সাহিত্যকর্ষে শৌরসেনী অপভ্রংশ ব্যবহার 
করতেন। আর অর্ধ মাগধী ব্যবহৃত হ'ত প্রধানতঃ জৈনগণের রচনায়। অপেক্ষার 
শিষ্ট ও ভারবহনক্ষম ভাষা! হিসাবে শৌরসেনী অপত্রংশ প্রচলিত ছিল। ডঃ কৃষপ 
গোস্বামীব মতে _ 

“মধ্য ভারতীয় আধ্যভাষার অভ্যন্তর অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ হইতে খ্রীসটীয় 
দশম-ছা্দশ শতকেব মধ্যে নব্য ভারতীয় আধ্য ভাষারূপে বাংলা, হিন্দী, উডভিয়া। 
অসমিয়া, গুজরাটি, মাবাঠী, পাঞ্জাবী, কাশ্ীরী, সিশ্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাব 
উদ্ভব ঘটিল।” 

তাহলে দেখ। যাচ্ছে প্রাদেশিক ভাষা বাংলা গ্রধানতঃ প্রারুতজ এবং এই ভাষ। 
উৎস হচ্ছে শৌরসেনী প্রাক্কৃত। অবস্থা, অপব অপন্রংশ ভাষা অবহুট্্ঠ সাহিত্যের ভাষা 

হিসাবে কিছু পরিমাণে পূর্ব ভাবতে প্রচলিত থাকায় এই ভাষাব কিছু শব বাংলা 
মধ্যে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যাপতি অবহট্ঠে 'কীন্ডিলতা রচন। করেছিলেন। 

হাজার বছর পূর্বের বাংল! ভাষার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় চর্ধযাপদের মধ্যে। 
চর্যাপদেব আলোচন। প্রসঙ্গে এ বিষয়ে সামান্ত আলোকপাত কর হয়েছে । পুন 
রুক্তির সম্ভাবনায় তাই অন্ুবপ অলোচনায় বিরত থাকছি। এই চর্যাপদের রটনা- 
কাল দশম থেকে ছাদশ শতক হলে বাংল! ভাষাব বয়স হাজার বছরের মত। 

রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যে কোন দেশেরই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 

রূপান্তরের ধার! ঘনিষ্ঠভাবে জডিত। তাই বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে যখন হিন্দুযুগ ও 

হিনদুবৌদ্ধ যুগ, মুসলমান যুগ, ইংবাঙজ যুগ ইত্যাদি বিবিধ রাজনৈতিক কালগ্রভাবেব। 



উচ্চতর বাংল! ব্যাকরণ ১১৭ 

মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল- তখন স্বভাবতঃই সেইসব সভ্যতার ভাষাভিত্তিক 
প্রভাব আমাদের ভাষার উপর পড়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। পৃথিবীর যে ভাষার 
ঘত বেশী বিজাতীয় প্রভাব পডে, সেই ভাষার সর্বাঙ্গীন পুষ্টি ঠিক সেই পরিমাণেই 
সাধিত হয়। একারণেই ইংরেজী বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা এবং এই 
ভাষাটি পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে নিধিচারে ও নিদ্িধায় 
প্রভূত সংখ্যক শব্ধ আত্মস্থ করে এক আদর্শস্থানীয় পুষ্টিলাভ করেছে । বর্তমান যুগের 
বাংল] শব্দ সংগ্রহও যথেষ্ট উল্লেখষোগ্য এজন্য যে, এঁতিহামিক পথ পরিক্রমায় ক্ষতি 
যাই হোক না কেন, ভাষাপুঃ্টিই আমাদের চরম লাভ। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামজল", 
রামরাম বন্থর 'প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্রঁ ও “লিপিমালা এবং এ যুগের নজরুল ইসলাম 
এবং সৈয়দ মুজতবা! আলির রচনাবৈশিষ্ট্য ও ব্যবহৃত শব্ধসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ 
সত্যর যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। 

আধুনিক যুগের বাংল! ভাষায় শব্দভাগডার কমবেশী প্রায় সত্তর হাজার এক 
সমন্বয়ে গঠিত । এর অধিকাংশই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্ষ। তবে বৈশিষ্টের বিচারে 
গ্রকুত বাংল। হিসাবে আমরা তগ্তব শব্দগুলিকে গ্রহণ করতে পারি । কারণ, বাংলা 
ধার নিজন্ব ধরণ-ধারণ তত্তব শব্ের সাহায্যেই সমধিক প্রকাশযোগ্য। বিদেশী 
ভ্যতার দীর্ঘকালীন সংস্পর্শে থাকায় অসংখ্য বিদেশী শব্ধ বাংল অভিধানের অন্ততু কত 
য়েছে। এইসব বিদেশী শবের মধ্যে ইংরেজী ও আরবী-ফারসী অন্ান্থ 1বদেশী 

র তুলনায় অনেক বেশী। 

বাংল শবের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা যেতে পারে £- (১) তৎসম. 

(২) ততন্তব, (৩) দেশী, (৪) বিদেশী এবং (8) মিশ্র। সংক্ষেপে এগুলির আলোচন। 
করা যেতে পারে। 

১। তৎসম - পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলায় তৎসম শবের সংখ্যাই সর্বাধিক। পুর্ব 
ভারতীয় সকল ভাষা যথা, বাংলা, অসমীয়া, উডিয়া, নেপালী প্রভৃতি সকলের 
ক্ষেত্রেই একথা প্রজোয্য। সরাসরি সংস্কৃত থেকে যে সব শব অবিরুতভাবে গৃহীত 

ইয়েছে তেগুলিই “তৎসম” নামে পরিচিত। এই সব শবের বিপুল সংখ্যক অবস্থিতিই 
মাংলাকে এত মিষ্ট এবং ধর্বনিগম্ভীর ভাষায় পরিণত করেছে । 

উদাহরণ-__ কৃষ্ণ, চন্্র, স্ধ্য, নদী, অন্ন ইত্যাদি। 

আর কিছু সংখ্যক শব্ধ রয়েছে যেগুলি পরিবতিত হুতে গিয়ে কিঞ্চিৎ বিকৃতি 
ধু হয়েছে এবং সেইরূপেই বাংলায় গৃহীত হয়েছে । পরিবর্তন সামান্য বলে 
রি সঙ্গেই শবগুলির পাদৃশ্ত বেশী। উদাহরণ £- 

কষ্ণ১কেষ্ট। সুর্য ৯স্থয্যি। মিথ্যা৯মিথ্যে। চন্দ্রচন্দর | 

২। তস্ভব শব্ধ _ সংস্কৃত ভাষার শব সম্পদ প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবতিত 



১১৮ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

হতে হতে ক্রমে একটা নিদিষ্ট রূপলাভ করেছে এবং বাংল! ভাষার মধ্যে স্থাননাভ 

করেছে। সংস্কৃত থেকে জাত বলে এর নাম “তন্তব'। এর আর একটি নাঃ 
প্রাকৃতজ' | 

উদাহরণ 
ংস্কৃত প্রাকৃত তদ্ভবঃ 

কৃষ্ণ ১» কণহ ১» কানু 
পুম্তক ১ পোখিআ ১» পুথি/পু থি 
তল ১৯ হত ১৯ হাত 

কাধ্য ১» কজ্জ ৮ কাজ 

রাঞ্জিক। ১৯ রগ্রিআ ১ রাণী 
৩। দেশী -ভাষ! ও সংস্কৃতির জগতে উচ্চনীচ উভযবিধ, সভ্যতার পারস্পরিক 

প্রভাব অনিবার্ধ। এভাবেই বনু অনার্য শব্ব আর্ধভাষার মধ্যে স্থান গ্রহ 
করেছিল। বাংলা শব্ধ ভাণ্ডার প্রধানতঃ সংস্কতকে ভিত্তি করে গঠিত হলেও কিছু 
আদি শব্ধ এর অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। এত পরিবর্তনের যুগেও সেগুলে। অবিরত 
থেকে গেছে । এই শব্দ-গুচ্ছই দেশী শব্ধ হিসাবে পরিচিত। বৈয়াকরণিকরা 
অধিকাংশ স্থলেই এগুলির বুৎ্পত্তি নির্ণয়ে সক্ষম হননি । যথা - ভাব, ডাহা, ডাঁসা। 
ঢোল, টেঁকি, কুলো ঝাঁটা ইত্যার্দি। 

৪। বিদেশী -ভারতে নানা সময়ে নানা সভ্যতার আগমন হয়েছে । সেইসব 
সভ্যতা -মস্ততু ক্ক ভাষার শব্দভাগ্ডার থেকে অনিবার্ধ কারণেই বেশ কিছু সংখ্যৰ 
শব্দ বাংলার মধ্যে গৃহীত হয়েছে । এগুলোই বিদেশী শব। উল্লেখযোগ্য ভাষা 
উৎস হচ্ছে ইংরাজী, আরবী, ফারসী, চীনা, পর্তৃগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ। এদের 
মধ্যে ইংরাজী, আরবী ও ফারসী শবের সংখ্যাই সর্বাধিক । প্রত্যেক শ্রেণী থেকে 

কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল £ 
ইংরাজী - চেয়ার, টেবিল, স্কুল, সাট, প্যান্ট, ট্রেণ, কোর্ট, কলেজ, হোটেল 

ফটো, টেলিগ্রাফ, থিয়েটার । 
ফারসী - (ক) রাজদরবার ও যুদ্ধবিষয়ক - মালিক, হুজুর, শিকার, তোপ, হুশমন 

বেতার, দরবার । |] 

(খ) আইন আদালত সংক্রান্ত--তালুক, দগ্চর, পিয়াদা, মোকদ্দমা, বাজেয়াধ 
সনাক্ত, সালিশ, আদালত, কানুন । 

(গ) ধর্মবিষয়ক -_ কোরবাণী, জুম্মা, দরবেশ, ইমাম, কবর, মোল্লা, দোয়া । 
(ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি - বেআদব, কেচ্ছা, এলেম, সহবৎ, সেতার । 

(ও) প্রসাধন বিষয়ক _ আয়না, আতর, গোলাপ, পাজামা, রোশনাই। 
(চ) দৈনন্দিন জীবন--চাকর, খোরাক, খবর, হপ্া, হুজুগ, আবহাওয়া । 



উচ্চতর বাখলা ব্যাক বণ ১১৯ 

আরবী শব-আইন, কেতাব, তাজ্জব, নমাজ, খুন, মুহুরা, জলা, জবাব, 
খাজনা । 

চীন। শব্ধ _চা। চিনি, 
ওলন্দাজ শব _ হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ। 
পর্তুগীজ শব্ঘ- আলমারি, বালতি, আনারস. আলপিন, পেপে, সাবান, তামাক, 

তোয়ালে, বোমা, পিস্তল, পাউরুটি । 
৫। মিশ্র শব্দ (73041) -- দীর্ঘদিনের প্রভাবের ফলে এমন কিছু সংখ্যক 

রাংলা শবের সৃষ্টি ক্ষয়েছে যেগুলির প্রধান ও অগ্রধান অংশ হয় বাংল! ও বিদেশী, 

ন। হলে বিদেশী ও বাংলা । বিদেশী শব্দ সহযোগে যেমন নতুন বাংলা শবের উত্তব 
হয়েছে, তেমনি বিদেশী প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়েছে । উদ্দাহরণ দেওয়। হল- 

(ক) বিদেশী প্রত্যয় ব্যবহারে গঠিত শব্ধ _ 
দার - বাজনদার, ঝাড়ুদার, দোকানদার । 
গিরি _মাষ্টারীগিরি, বাবুগিরি, বামুনগিরি। 
খোর - গাজাখোর, ঘুষখোর। 

ওয়ান _দ্বারোয়ান, গাড়োয়ান । 

ওয়ালা _ ফেরিওয়াল।, নকশ। ওয়াল, বাড়ীওয়ালা । 

(খ) বিদেশী শব ও বাংলা প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ_ 
শহুরে, বেহায়াপনা, ফকিরালি ইত্যার্দি। 

(গ) বিদেশী শব্ধ এবং দেশী শবের মিশ্রণজাত শব্দ _ 
হেড+পগ্ডিত-হেভপগ্তিত। হাক+ হাতা -্হাকফভাত]। 

ডাক্তার +বাবু-্ডাক্তারবাবু। টিকিট+ঘর-টিকিটঘর। 
(ঘ) বিদেশী ও বিদেশী শবের মিশ্রণে - 

জিল1+বোর্ড-জিলাবোর্ড। প্রাইমারী +স্কুল _ প্রাইমারীস্কুল। 
হেড+-মাষ্টার -হেভমাষ্টার । ফুল+-সার্ট_ ফুলসাট। 

পুলিস+ সাহেব _ পুলিসসাহেব। 

॥ বাংলা বর্ণের উচ্চারণ বৈচি 
॥ স্বরধবনি ও ব্যঞ্জনত্বনির পরিবর্তন বিষ আলোচনা 

॥ স্বরধবনি ॥ 

বাংল! বর্ণমালাকে মোট ছৃঃটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে - স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। 

ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ ব্যঞ্ছনবর্ণের 



১২০ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

উচ্চারণে স্বরবর্ণের সহযোগিতা অপরিহার্য । অপরপক্ষে ধ্বনিতত্ব ও ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতা অন্ুসারে স্বরবর্ণের উচ্চারণে স্ব-নির্ভরতাঁর বিষয়টি আমরা ভালভাবেই 
জানি। তাই স্বরবর্ণের সংজ্ঞায় বল! হয়েছে-যা! স্বতঃই উচ্চারিত হতে পারে--তাই 
হচ্ছে স্বরবর্ণ । স্বরবর্ণ ও ব্যগ্তনবর্ণ উভয় ক্ষেক্রেই উচ্চারণ নানা কারণে পরিবতিত 
হয়। এই পরিবর্তন যেমন প্রত্যেক শ্রেনীর স্বক্ষেত্রে অন্ুষিত হয় তেমনি পারস্পরিক 
প্রভাবেও হতে পারে। 

ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তনের মূলে অসংখ্য বিষয় রয়েছে । ভাষ] যেহেতু জীবন- 
কেন্দ্রিক, সেজন্যই পরিবর্তনশীল । কারণ, সজীবতা, চাঞ্চল্য ও নতুনত্বের চর্চা 
জীবনেরই ধর্ম। জীবনের ভৌগোলিক অবস্থানও ঠিক এককেন্দ্রিক নয়। সেজন্ঠ 
বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশি্ট্যগত প্রভাব দৈহিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রভাবকে সম্ভব 
করে তোলে । কথ! বলায় বিবিধ ঢও সংস্কৃতিগত ও স্থানগত সত্য প্রভাবিত। কখনও 

বা! বিশেষ কালের প্রভাবও দেখা ষায়। সাধারণ কথাবার্তা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, পুম্তক- 

পাঠ, ভাবের অন্তরূপ আদান প্রর্দান ইত্যাদি বিবিধ মানবিক প্রক্রিয়াগুলির ধরণ-ধার€ 
ভিন্নধর্মী । কার্ধাবলীর চরিত্র-পার্থক্যহেতু শব্দ ও বর্ণেব উচ্চারণের মধ্যে তারতমা 
লক্ষিত হয়| সাধারণভাবে আর কয়েকটি কারণের কথাও আমাদের মনে হতে 
পারে। বিভিন্ন বয়সের মানুষের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। তাছাড়া শিক্ষা ও 
আঁশক্ষাও স্বাতন্ত্ধর্মী উচ্চারণের উৎপার্দক। শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তির উচ্চারণ এব" 
গ্রাম ও শহরের উচ্চারণে সমানতা আশ! করা যায় না । উচ্চারণ পার্থক্যের মূলে 
দৈহিক বৈশিষ্ট্যও থাকে । 

এক ভাষার উপর পাশ্ববর্তী অপর ভাষার উচ্চারণগত প্রভাবস্ৃষ্টি খুব সাধারণ 
ঘটন]| প্রতোকটি ভাষার নিজন্ব উচ্চারণভঙ্গী থাকলেও কোন শক্তিশালী স্থপ্রতিষ্ঠিত 
ভাষার উচ্চারণ ও শব সংক্রান্ত প্রভাবের সংক্রমণ স্বাভাবিক। এর মূলে একটি 
সামাজিক মূলাবোধের মনোভাব ক্রিয়াশীল থাকে | ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্বে 
কোন ভবিস্বৎ-বাণী উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তবে, অতীতে যেসব পব্বিতনেব 
বিষয়গুলি ঘটেছে তার একট! ভাষাতাত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়। অবশ্যই সম্ভব। 

বাংল! স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে_এগুলি প্রধানতঃ ছু'শ্রেণীর | ৯ (লি? 

কে বাদ দিলে (ব্যবহার না থাকায় অপ্রচলিত বলে গণ্য এবং স্বাভাবিক ভাবেই 
বজিত ) স্বরবর্ণের মোট সংখ্য। এগারটি। শ্রেণীবিভাগ করলে মৌলিক ও যৌগিক 
এই ছুরকমের স্বরধবনি পাই। “অ" “ই” উ” ইত্যাদি মৌলিক স্বরধ্বনি এবং "ও? “এ' 
যৌগিক স্বরধ্বনি। “ও ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে আমরা পাই অ+উ এবং “এ” ধ্বনি 
বিশ্লেষণে ও+-ই এই ছুটি মৌলিক স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। লিখিত বাংল। ভাষায় এই 
ছুটি বূপেরই ব্যবহার প্রচলিত আছে, যদিও উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। কবিত। 
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আবৃত্তির সময় অবশ্ত “এ” বা "ওই" এর স্থান বিশেষে বিলম্বিত উচ্চারণ লক্ষ্য করা 
যায়, যথা! ৪-- 

“এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে- বর্ধামঙ্গল 

এখানে “এ' উচ্চারণ বিলম্বিত লয়ে হওয়াই কাম্য, কারণ, বর্ধা-মেঘের সাডস্বর, স্থন্দর- 
গভীর মন্থর গমনটি ব্যঞ্জিত করাই কবির উদ্দিষ্ট। অন্রূপভাবে “সৌরভ” শব্দটির 
অস্তবতী “ও ধ্বনিও দীর্ঘ উচ্চারণযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার, ক্ষেত্র বিশেষে 
কোথাও ব৷ যুগ্ম-্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারণের পরিবর্তে হুম্ব উচ্চারণের ধর্মকেই অনুসরণ 
করে যথা1-গ্রাম ছাড় এ রাঙ্গামাটির পথ/আমার মন ভূলায় রে" পংক্তির অন্তর্গত 

“এ” হৃম্ব উচ্চারণ সমন্বিত । 
ই-জঈী-_ সাধারণ ভাবে “ই, ও “ঈ এই ছুটি শ্বরধবনির হম্বত| ও দৈর্ঘ্য মেনে চল! 

হয় না। তাই বানানের ক্ষেত্রে এদের পৃথক ব্যবহার চলিত থাকলেও এই পাথক। 
কার্ধকরী হয় না। বিস্ত, বিস্ময়ের বিষয় এই যে ব্যবহারের বৈচিত্র সম্পাদনে “ই 
ধ্বনি কখনও কখনও “ঈ' এর মত রূপধারণ করে) যেমন “তুমিই ত একাজ 
করেছিলে? _ এখানে “তুমিই” শবের “ই” অবশ্থই 'ঈ' এর মত উচ্চারিত হবে। “ঁক' 
কথাটি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই সবপ্রথম ক্ষেত্রবিশেষে “কী” লিখতে শুরু করেন। তার 
ফলে ভাবপ্রকাশেও অনেক পরিমাণে নাট্যধমিতার ভাব পরিস্ফুট হয়। 

(ক) এএপ্রীর্থন! শুধু কি আমারি 
হে কৌরব? _গান্ধারীর আবেদন 

(খ) “কী দিবে তোমারে ধর্ম ?- এ 
দুটি উদ্ধাতির “কি” ও “কী; উদ্দেশ্তমূলক ভাবেই পৃথক গুণান্বিত। 

অ-“অ+ ধ্বনির ছুটি উচ্চারণই আমর! পাই - স্বাভাবিক ও বিরুত। ছুটি রীতিই 
প্রচলিত আছে। “অতুলনীয়” শব্দের “অ? এর উচ্চারণ স্বাভাবিক এবং “অমাঁন' শঝের: 
“অ' চলিত ভাষায় “ও” এর মত উচ্চারিত কিন্তু কবিতায় থাকলে 'অ; এর মত। 

আ- বর্ণ বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘ হলেও উচ্চারণে হৃম্ব কবিতায় হৃস্ব ও দীর্ঘ দুটি উচ্চারণই 
ব্যবহৃত £__ 

“সহত্রের বন্তাশ্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আধারে 
চলে যাই ভেসে। 

নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে 
কোন্ নিরুদ্েশে ।” - আহ্বান ( পূরবী) 

উদ্ধৃতিটির মধ্যে দ্বিতীয় পংক্তির “যাই” শবের "আঁ" হুম্ব এবং তৃতীয় পংক্তির 'হারায়ে, 
শবের “রা” এর “আ” অবশ্তই বিলঘ্বিত উচ্চারণ যুক্ত । 

এবার ম্বরধ্বনির পরিবর্তনের অপর দ্দিকগুলি আলোচন! কর! যেতে পারে। 
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॥ শ্রুতিধ্বনি ( ৮০৮1৪] 9188৩ ) ॥ 

বাংল। ভাষার কথাবার্তা, বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির সময় শ্রুতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। 
পরস্পর সন্গিবিষ্ট ছুটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক স্বরধ্বনিতে পরিণত না হয়ে 
অর্ধন্বরে বপাস্তরিত হলে (য়, ও) এই প্রক্রিয়াকে শ্রুতিধ্নি বলে। সাধারণতঃ 
উচ্চারণেব ভ্রততার জন্য এমন হয়। এই শ্রুতিধ্বনি ছুরকমের--গ্র+ শ্রুতি' এবং “ব 
শ্রাতি । 

“য়? আতি - 

কে এলো? »কেয়েলো? মাআমার-_ মায়ামার। 
গে! পাল ৯গে৷ আল -গোয়াল। 

মধ্যযুগীয় বাংল! ভাষায় বানানের অনেকগুলি "য়" শ্রুতি প্রভাবে নতুন বপ পরি গ্রহ 
কবেছে। 

'ব" শ্রুতি 
ধো আ১ধোওয়া। খা আ১খাওয়]। 
পি আনো পিয়ানো! । শৃকর৯শুয়র। 

্রাগম (1১:9089519 ) 

শব্দেব প্রাবন্তে উচ্চাবণেব স্্বিধাব জন্য যুক্তব্যগ্তনেব পূর্বে স্বরধবনির ব্যৰহাঁবকে 
স্ববাগম ণলে। 

গুল ইন্কুল। ন্বী২সইন্ত্রী। স্প্১এসপষ্ট। ষ্টেশন ইষ্টিশান । 

স্বরভক্তি ব৷ বিপ্রকর্ষ (78015 519 ) 

উচ্চারণকে মধুর করার জন্য যুক্তব্যঞ্নকে স্বরের আগম দ্বারা দীর্ঘায়িত করার 
প্রক্রিয়াকে বলে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। “অ? '৯”, ও, “এ” প্রভৃতি বিবিধ স্বরের আগম 
দেখ। ষায়। উদ্দাহরণগুলি শ্রেণী অন্গুসারে বিন্যস্ত হল _ 

অকারের আগমন 
কধ১করম। ধর্ম-্ধরম। জন্ম-জনম। পূর্ব-পুরব। 

বাবহার-_ 

জনম জনম হম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল।৮ - বিদ্াপতি 

ই-কারের আগম-_ 
্লান€সিনান। শ্রী-ছিরি। মিত্র৯মিত্ির। ক্লিপ কিলিপ। 

উ-কারের আগম - 

মুক্তামুকুতা। বামন২১সবামুন। ছুর্যোগ-ছুরুযোগ। পুজ-পুত,র | 
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এ-কারের আগম-_ 

গ্রাম গেবাম। প্রাণ পেরাণ গ্নাম১গেলাম। শ্রাদ্ধ ছেরাদ 

ও-্কারের আগম _ 

গশ্লোক-শোলোক। 

স্বরসঙ্গতি (০161 হা91775072য ) 

বিষয়টির নামকরণ থেকেই বোঝা ষায়, এটি সঙ্গতি বা সামঞ্জগ্য বিধানের প্রশ্ব। 
উচ্চারণ বৈচিত্র ব1 সরলতা সম্পাদনের জন্য শব মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির পারস্পরিক 
প্রভাবে সাদৃশ্যবাচক স্বরধ্বনির ব্যবহার হয়। ওবে স্বরসঙ্গতির বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ 
চলিত বাংলার ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়। ব্যাকরণের স্থস্ম রীতিনীতিকে অস্বীকার 
করাই হ'ল চলিত ভাষায় প্রধান বৈশিষ্ট্য । স্বরসঙ্গতি তারই ফল। 

(ক) পরবর্তী অক্ষরে 'আ” থাকলে “ই, কার 'এ' পারে বপাস্তরিত হয়। 
বিড়াল১.বেড়াল। শিয়াল২শেয়াল। জিল1১েল। । 
(খ) “এ” কারের বিকু ৩ উচ্চারণের প্রভাব - 

দেখে১গ্াখে। একে একে ৯এ্যাকে খ্যাকে। 
(গ) ই" কারের প্রভাবে “এ” করের “ই” কারে রূপান্তর _ 
দেশীদিশি। দেই১সদ্রিই 
(ঘ) পরবর্তী “ই” ব1“উ” এর প্রভাবে “ও” ধ্বনি - “উ” তে পরিবতিত হয় _ 
পুরোহিত-পুরুত। পোষ্য -্পুস্ি। 
(৬) অস্তাধবনি “ই? বা 'ঈ' হলে শব্ধ মপ্যস্থ 'অ? ধ্বনি “উ? ধ্নিতে পরিবতিত 

হয়। 
তেম্তলীতেতুল। উড়ানী -উদ্ভুনী। শেফালিক1- শিউলী । এখনি এখুনি । 
(5) শব্দের আদিতে “ই” কার থাকলে, শব্ধমধ্যস্থ “আ কার “এ কারে 

পরিবতিত হয়। 
বিকাল বিকেল। ভিক্ষাভিক্ষে। বিলাত১বিলেত। মিথ্যা মিখ্যে। 

(ছ) শবের আদ্দিতে 'উ* বা 'উ" থাকলে শব্ের পরবর্তী 'আ” কার “ও” কারে 

রূপাস্তরিত হয়। 

পুজা পূজা । মৃলা1৯মূুলো। ছুতার»ছুতোর। কুমার-কুমোর। 

অপিনিহিতি ( [96708196588 ) 

শব্মধ্যস্থ ই কার বা “উ” কার ষথাস্থানে উচ্চারণের পূর্বেই উচ্চারিত হওয়ার 
নাম অপিনিহিতি। অপিনিহিতি পূর্ব বঙ্গের আঞ্চণিক ভাষার এক বৈশিষ্ট্য । 

রাখিয়া রাইধ্যা। করিয়াকইর্যা কাল১কাইল। আজ১ আইজ 

গুনিয়1১শুইন্যা। নারায়ণ নারাইণ্যা 
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অভিশ্রুতি (000019706 ) 

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাষায় যেমন অপিনিহিতি, পশ্চিম বাংলায় চলিত ভাষায় 
তেমনি অভিশ্রুতির আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ এই রীতি অনুসারে ক্রিয়াপদ 
গুলির ব্যবহারিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়। একজন ভাষাতাঁত্বিক এই প্রক্রিয়াকে 
'আভ্যন্তর সন্ধি' বলেছেন। 

করিয়! কইর্যা১ ক'রে । রাখিও রাইখ্যো ৯রেখো। 
করিয়াছি১কইর্যাছি করেছি । শহরিয়1১শহুরে ইত্যাদি । 

স্বরলোপ 

প্রবল শ্বাসাথাত হেতু শব্দের আদি মধ্য অংশের স্বরধ্বনির লোপ হয়। 
অভ্যন্তর১ভিতর। উদ্ধার-স্ধার। অলাবু২্লাউ। উছুম্বর-সডুমুর। 

ব্যা্জনধ্বনির পরিবর্তন 

পারস্পরিক প্রভাবের ফলে স্বরধ্বনির মধ্যে পরিবর্তন যেমন স্বাভাবিক, ব্যঞ্জন- 

ধ্বনির মধ্যেও অন্থরূপ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এরূপ প্রধানস্থানীয় কয়েকটি 

পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হল। 

সমীভবন (88107319110 ) 
ছুটি অসম ব্যঞ্চনধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে উচ্চারণের সময় একটি 

অপরটির দ্বার! প্রভাবিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে সমীভখন বলে। সমীভনন তিন 
শ্রেণীর-_ 

(ক) প্রগত (70:09£7989159 ) (খ) পবাগত (78987889819 ) এবং (গ) 

অন্তোন্য (010608 )। 

প্রগত সমীভবন (192007659156 /3817711191801 ) 

ব্যঞজন ধ্বনিসাম্য পূরবী ধ্বনিপ্রভাবে সাধিত হলে তাকে প্রগত সমী ভবন 
বলে। 

পক-সপকৃক। বিন্ববিল্প। বৃহস্পতিবার সবিষযুদবার । পদ্য পদ্দ। 
পরাগত সমীভবন ( 8927658156 45817111800 ) 

পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যগ্ুন পরিবতিত হলে তাকে পরাগত সমীভবন 
বলে। 

ধর্ম্ধম্ম। কর্ম৯কম্ম। পাচসেরপাশয়ের। সৎ+জন-সজ্জন। 
অন্টোন্য সমীভবন (1196581 188810118007 ) 

ছুটি ব্যঙ্নের প্রভীবে নতুন ব্যঞচনধ্বনির উদ্ভব হুলে অন্তোন্ত সমীভবন বলে। 
উৎ+শ্বাস৯উচ্ছাস। উৎ+-শৃঙ্ধল ১» উচ্ছঙ্খল। 
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মহাপ্রাণতা ($81186011 ) 

অল্পপ্রাপ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণের মত উচ্চারিত হলে তাকেই মহাপ্রাণতা৷ বলে। 

পুকুর২»পুুর । কাটাল১কাঠাল। নিবানে।১৯নিভানে]। 
ঘোষীভবন ( 0০811586101) ) 

অঘোধধ্বনি ঘোষবৎ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হওয়ার নাম ঘোষীভবন। 
কাক১কাগ। শাক১শাগ। ধোপা১ধোব]। 
ডাকঘর€তডাগঘর । বাকৃবিত্া১ বাগবিতণ্ডা । অগ্রহায়ন অদ্তরাণ। 

ব্যগ্জনধ্বনির দ্বিত্ব (1)900117 01 00719011817 ) 

জোর দিয়ে কথ! বলার সময় স্বভাবতই আমব! একটি বাঞচনধ্বনির প্রাধান্য দিই 
এবং তার ফলে ব্যঞজনটি দুবার উচ্চারিত হয়। 

বড়১বড্ড। ছোট১ছোট্ট। সবাই১সব্বাই । 

নাসিক্য ভবন ( [৪5911981107 ) 

ঙ ঞ. ন; ণ. ম এই নািক্য ব্যাঞ্জনগুলির উচ্চারণকালে যদি লুপ্ত হয়ে পৃববর্তী 

স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তোলে তবে তাকে বলা'হয় নামিক্যভবন। যেমন 

সন্ধ্যাসাঝ। চতক্দ্রক্চাদ। বন্ধ্বীধ। কানা১কান।। 

॥ বাংল! শব্দার্থতত (56009770165 ) ॥ 

মানুষের জীবন ও ভাষ! পরম্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পক্ত। পরিবঙনশীলত| জীবনের 
অন্যতম প্রধান বলে তার প্রভাবটুকু ভাষার মধ্যেও ধর] পড়ে। এই পরিবর্তন ষে 

শুধু বর্ণের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বা শবের আকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। 

দিন যত এগিয়ে চলে, কিছুসংখাক শব, ততই অর্থ পরিবতনের নান। চিঞ্ুকে বহন 
করে চলে। একটি ভাষা একটি জাতির জীবনকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকলেও 
জাতীয় জীবনে অগ্তবিধ ভাষায় প্রচলন ও প্রভাঁব€ বান্ধব কারণে অবস্থা স্বীকার্ম সত্য 

হয়ে দেখা দেয়। আর এর অনিবার্ধ প্রতিফলন দেখ! দেয় যূলভাষার নান? অঙ্গে। 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের পরিধিও ক্রমে সঞ্চিত হয়ে এসেছে। 
তারফলে কোন ভাষার নিদিষ্ট প্রভাবশালী শন্দ, বাক]াংশ, শবগুচ্ছ বা বাকাগঠন- 
রীতির প্রভাব অন্যভাষার মধ্যে সংক্রাম্িত হয় । পারম্পরিক "ভাবের আদান-প্রদানের 

স্থযোগ যত বেশী বেড়েছে শব্দার্থগত প্রভাবও তত বেড়েছে । এইভাবে অর্থের মধ্যে 

নান! নতুনত্বের কৃষ্টি হয়েছে। 
একই সম্বাঙ্জের সত্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে অন্কসরণ করে শবের 

অর্থের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। আমরা দেখতে পাই কখনও অর্থের প্রসার ঘটেছে। 
কখনও ব1 অর্থ সন্কুচিত ব! নিম্নমানগামী হয়েছে। শঙ্গের অর্থ পরিবর্তন কোন 

একটি কারণ দ্বার] হয় না। বস্ততঃ মানুষের জীবনের নানাবিধ মানসিক ও সমাজ- 



১২৬ ংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

কেন্দ্রিক বৈচিত্র অর্থপবিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে অন্বূপ' 
কতকগুলি কারণ উল্লেখ কখ। হ'ল । 

(১) জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তন । 
(২) ভাষায় উপর অন্তভাষার প্রভাব । 

(৩) আলঙঞ্কাবিক গ্রয়োগধমিতাব বাহুল্য । 
(9) ভাষায় ঝালান্ুক্রমিক ক্রমবিতনের প্রভাব । 

(৫) ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণ ইত্যাদি । 

শবের অর্থপরিবর্তনে মানসিকতার বিশিষ্টতার কথ পূর্বেই উল্লেখিত হযেছে। 
উচ্“ভাষায় এবং জাপানী ভাষায় শিষ্টাচার বাচক বের প্রয়োগ-বান্ল্য লক্ষ্য কর! 
যায়। এসব ক্ষেত্রে অর্থের বিশিষ্টতার কথাই সবচেয়ে বড । উদ্তে নিজের বাভীর 
উল্লেখ করতে 'গরীবখান।” এখং অতিথি অভ্যাগতেব বাডীর বিষযে বলতে গিয়ে 

“দৌলতথান।” শবটি ব্যবহৃত হয়। 
বাংলাতে ব্যঙ্গার্থে এবং লক্ষ্যার্থে অনেক বের বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা ষায়। 

অসংখা বাগধার। ও প্রবচনে এইসব বিশিষ্টতাঁব নিদর্শন খয়েছে। “টাকাট। জলে 
গেল” বলতে আঁথিক লোকসাননেই বোঝান হচ্ছে । 'নেডা ক'বার বেলতলায় যায় *” 
বলতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে জড়িত হয়ে পড়! সম্পর্কে সতর্কতা বোঝাচ্ছে। 
আমর। স্বপ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরিচায়ক শব হিসাবে “মাথামোট।” শকটি ব্যবহার 
করি। 

সাধারণ সামাজিক সংস্কার মানুষকে খুবই প্রভাবিত করে। বলাবাহুল্য এগুলে। 
সবই €সংস্কার। এব মানসিক প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত হতে গিয়ে আমরা 
অমঙ্গলন্থচক ঘটন। বা প্রসঙ্গেব উপস্থাপন! ব। ধর্ণনাকে ঠিক বিপরীতধমিতার সঙ্গে 

প্রকাশ করি। প্রধানতম খাগ্ঠ চাল ফুরিয়ে যাওয়া পারিবারিক জীবনে অকল্যাণকর 
বলে, আমর! বিষয়টিকে “আজ চাল বাড়ন্ত এইভাবে প্রকাশ করি। এখানে “বাড়ন্ত” 
শবটি কল্যাণস্থচক এবং অভাবজনিত শঙ্কার প্রতিষেধক । মুত্যু কথাটি সরাসরি ন! 
বলে আমরা আনুষ্ঠানিক প্রকাশভঙ্গী হিসাবে 'কষ্ণপ্রা্' বা গঙ্গাপ্রাপ্তি” কথ। ছুটি 
বাবহার করি। অনুরূপ অন্য শবও অবশ্য একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

বাংলায় “আ' প্রতায়যোগে অর্থের পরিবর্তন ঘটান যায়। যথা--ভাত--ভাতা 
এবং ছাত-_ ছাত৷ ইত্যাদি। 

কোঁন দেশের সামাজিক ইতিহাসের সত্য তার ভাষার নানা অঙ্গে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে 
থাকে। প্রাচীনকালে অতিথির আর একটি নাম ছিল 'গোস্্'$ শবটির মৌল অর্থ 
ছিল “নিহত গোশাবকের মাংসে যার পরিতুহ্টি সম্পাদন কব! হয়। সংস্কতে “ছুহিতৃ 
শব থেকে 'ছুহিতা” শবটি এসেছে । অতীতে কন্তাই গোদোহন কার্ষে নিযুক্ত থাকত। 
পরে ছুহিতা অর্থে সাধারণ কন্যাকেই বোঝায়। গগবাক্ষ' শবটির প্রকৃত অর্থ 
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গোরুর চোখ" । প্রাচীন জীবনধাবায় গোরুব চোখেব মত স্বল্প পরিসরের বায়ু চলা 

চলের পথ রাখা হ'ত। এবং সেকারণেই জানাল৷ বোঝাতে গবার্দ কথাটি এখনও 
ব্যবহার কর] হুয়। 

শবের অর্থ পরিবর্তনের বিষয়টিবে মোট পাচণী তিভাকে ভাণ কবে দেখান ষেতে 
পারে :-- 

(১) অর্থের প্রসার (২) অর্থেব সঙ্কোচন (৩) অথ-সংগ্লেষ ১৪) অর্থের উন্নতি 
এবং (৫) অর্থের অবনতি। 

(১) অর্থের প্রসার- 
কাপি - খুল অর্থ- তরল কৃষ্ণবর্ণ লিখন সামগ্রী । কিন্তু বর্তমানে খেকোন রঙ-এর 

লিখন উপাদ্দানকেই কালি বলে; যথা লাল কালি, সবুজ কালি। 'বর্প, শবের মূল 
অর্থ ব্যাকাল-বর্তমানে বসর অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'গব্ষণ।” শব্ধের মূল অর্থ 

“গোরুর অন্বেষণ'। এখন যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের বিশিষ্ট পীতিকেই গবেষণা 
বলে। “গা শবটির মূল হচ্ছে 'গঙ্গা'। বর্তমান বাংলায় যে কোন নদী খেকে 
আগত সংকীণ জলধার। ব1। "খাল" অর্থে শবটি ব্যবহাত হয়। পূর্বে তৈল? বলতে 
তিলজাত ভ্রব্য বিশেষকে বোঝাত। আধুনিক বাংলায় এই জাতীয় যে কোন তরল 
পদার্থকেই “তৈল' বল। হয় , যথ। “সরষের তেল", 'খনিজ তেল? ইত্যাদি । গুণ একের 
মূল অর্থ 'গো-সন্বন্ধীয়'। অথ প্রসারিত হয়ে “দি” বোঝায় যথা *নৌকা1ব গুণটান]।' 

(২) অর্থের সঙ্কৌোচন _ 
এক্ষেত্রে আমর। অর্থপরিবতনের পূরতন ধারার বিপরীঙগামিতা দেখত পাই। 

অনেক শব মৌলিক অর্থব্যাপ্তি হারিয়ে খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পডেছে। সংস্কৃত "মুগ, 
শব্দের অর্থ হিল “যেকোন পশু । বর্তমানে শকটির অথ হরিণ" । 'অন্ন” একটির 
সংস্কৃত অর্থ “যে কোন খাগ্যসামগ্রী”। প্রদীপ শবটি সাধারণ দীপ অর্থে ব্যবহাত হ'ত) 
বর্তমান অর্থ তৈলদ্বার! গ্রজ্ঞলিত দীপ।” 

(৩) অর্থসংশ্রেষ -(0787191656106 01 107681)11) 

শব্খ কখনও কখনও মূল অর্থ থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি নৃঙন অর্থ গ্রহণ করে। 
এই প্রক্রিয়াকে অর্থ-সংঙ্জেষ বলে। মিছরীর প্রকৃত অর্থ মিশরে উৎপন্ন ভ্রব্য_ বর্তমান 

অর্থ চিনিজাত দ্রব্য বিশেষ । “সন্দেশ” শবের মূল অর্থ -“সংবাদ'। এখনকার অর্থ ছান। 
ও চিনিজাত খাগ্য। “পাত্র এবের মূল অর্থ 'আধার” পরে পরিবতিত অর্থ “বিবাহের 
জন্য নি্িষ্ট পুরুষ' । 

(8) অর্থের উন্নতি_ 
“মন্দির শব্দের প্রাচীন অর্থ "গৃহ কিন্তু আধুনিক বাংলায় আমর! “দেবালয়? 

অর্থে শবটি বাবহার করি। 'সন্ত্রম শব্দের মূল অর্থ “ভীতি”, এখন খবটির অর্থ 
ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ইত্যাছি। 
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(৫) অর্থের অবনতি- 
অনেক প্রাচীন শব্ধ তাদের অর্থের বিশিষ্ট মর্ধা্দ1 হারিয়ে খুব সঙ্কীর্ণ এবং নিয়- 

শ্রেণীর অর্থ পরিগ্রহ করেছে। “ঠাকুর শবটি “দেবত্ব? থেকে বিচ্যুত হয়ে 'রাধুনী 
বামুন? এ পরিণত হয়েছে । মহাজন শবের গঠনগত অর্থ 'মহৎ মাহুষ” বা “সাধক 
ভক্ত হারিয়ে “স্থদের জন্ত টাক] ধার দেওয়ার ব্যক্কি' _ এই অর্থে বাবহৃত হয়। 

॥ সমাস ও তার শ্রেবীবিভাগ ॥ 
সমাসকে বিশিষ্ট ভাষা-রীতি বলে গণ্য করা যায়। বাংল। ভাষার সমাস 

অনেকাংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ুগামী। তবে কিছু পার্থকা আছে। এই পার্থক্য 
সমাসের সংখ্যা ও রাঁতিকে কেন্দ্র করেই। লিখিত সাধু বাংলায় ছুই এর অধিক 
শব্যুক্ত সমাস দেখা গেলেও তাঁকে সংস্কতের অনুসারী বলে গণ্য করতে হবে এবং 
সাধারণভাবে বাংলাতে আমরা ছুই পদ বিশিষ্ট সমাসের প্রাধান্য দেখতে পাই । সাধু- 
ভাষায় এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষায় কখনও কখনও সংস্কৃত রীতির সমাস লক্ষা 
করি , যথা -“জন-গন-মন-অধিনায়ক+ (সাধু) 'নাম-ন| জান! গন্ধ” অথবা 'মন-কেমন 
কর] বাতাস' ইত্যাদি । সংস্কৃতের মত দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদ্ের ব্যবহারিক রীতি জার্মাণ 
ভাষায় অন্ুহত হয়। 

স্কৃত প্যাকবণ অনুসারে সমাস চার শ্রেণীর _ অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, ঘন্ঘ ও 
বনুত্রীহি। ছ্বিগু ও কর্মধারয় তৎপুরুষের অস্তর্গত। কখনও ব৷ “সহন্ুপা' সমাসকে 
চার শ্রেসীব সঙ্গে যুক্ত কর! হয়| নানা বৈয়াকরণিক সমাসের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নান! 

মত প্রকাশ করেছেন শেষ পর্যযস্ত এ নিয়ে জটিলতায় উতন্তব হয়েছে। আচার্ষ 

স্থনীতি চট্োপাধ্যায় মহাশয় সমাসের ঘষে শ্রেণীবিভাগ করেছেন ।তা৷ বেশ দীর্ঘ ও 
জটিল। সমাসের যূল ধর্ম অনুসারে তিনি সমাসকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কবে, পরে প্রয্নোঞ্নীয় উপবিভাগগুলি দেখিয়েছেন । এই বিভাজনের একটি সংক্ষিপ্ত 
ছক এখানে দেখান হ'ল £-- 

সমাস 
| 

সংযোগমূলক প্যাখ্যামূলক বরণনামূলক 

| 

করত নর বহুত্রীহি সমাস 
কমধারয় দি তৎপুরুষ 

| 
| | 

সাধারণ মধ্যপদলোপী উপমাযুূলক 
সপ পল 

| রি | 
উপমান রূপক উপমিত 
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মাসের শ্রেণীগত আলোচনার পুবে ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলি নিরূপনের প্রয়োজন 
আছে । সমাসের সংজ্ঞায় বল! হয়েছে দুই বাব্হুপদের একপদে পরিণত হওয়ার 
নামই সমাস। বাংল! সমাসে ছুই পদ্দেরা বষয়টি প্রধান হলেও ব্যাখ্যামূলক বা 
বর্ণনামূলক সমানে বহু পদের ব্যবহার লক্ষা করা যায়। সমাসনিষ্পন্ন সামগ্রীক 
পদটির নামই “সমস্তপদ*। যে পদ্গুলির সাহাষে। সমাস নিষ্পন্ন হয় তার নাম 
'সমন্তমান পদ" । সমাসবদ্ধ পদ যখন বিশিষ্ট আকারে দেখান হয়, তখন তার সমগ্র 

রূপকেই 'ব্যাসবাক্য” “সমাসবাক্য” বা “বিগ্রহবাক্য” বল। হয়। সমাসে ব্যবহৃত 
প্রথম পদ্টির নাম 'পুবপদ” এবং পরবর্তী পর্দটির নাম “উত্তরপদ*। সমাসের 
আলোচনায় এগুলি মনে রাখা প্রয়োজন । 

॥ সংযোগমূলক সমাস 2 ছন্দ সমাস ॥ 

(১) সাধারণ ছন্ব-- 
মাছ ও ভাত-মাছভাত। রাত ও দিন-রাতদিন 

লাল ও নীল-লালনীল। জায় ও পতি-দম্পতি। 
(২) সমার্থক ছন্দব-_ 
গড়ি ও ঘোড়া গাঁড়িঘোড়া। চিঠি ও পত্র- চিঠিপত্র 
রাজ! ও বাদশ!-রাজাবাদশা। শাক্ ও সজী-শাকসজী | 
(৩) অলুক ছন্ব- 

হাটে ও বাজারে _হাটে বাজারে । 

দুধে ও ভাতে -ছুধে ভাতে । 

ছন্দ সমাসে পূর্বপদ্দ ও উত্তরপদ্দ উ্তয়ের অর্থ ও তাৎপর্য সমপর্যায়ী বলে গণ্য 

কর। হয়। 

॥ ব্যাখ্যামূলক সমাস 2 কর্মধারয় ॥ 

কর্মধারয় সমাসে সর্বদাই দ্বিতীয় পদ বা উত্তর পদের অর্থ প্রধানরূপে গণ্য হয়। 
বিশেষ্ত ও বিশেষণ ছুটি মিলে ব! সমধমী পদের মিলনে কর্মধারয় সমাস হয়। 

কর্মধারয় সমাসকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয় 

(১) সাধারণ কর্মধারয় (২) মধাপদলোপী কর্ষধারয় (৩) উপমান কর্মধারয় 

(8) রূপক কর্ষধারয় এবং (৫) উপমিত কর্মধারয়। 

(১) সাধারণ কর্মধারয়-_ 

(ক) বিশেন্ত+বিশেম্ত_ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সর্দার-পড়য়]। 
(খ) বিশেষণ+বিশেষণ-_ নীল-লোহিত, রুদ্র-নুন্দর | 

(গ) বিশেষ্য +বিশেষণ-_-ঘননীল, হলুদ-বাটা । 

বাংল? (বিষয় )--৯ 
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(২) মধ্যপর্দলোগী কর্মধারয়__ 
এই সমাসে ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত ব্যাখ্যামূলক পদগুলি লুপ্ত হয। 

সিংহ চিহ্নিত আনন - সিংহাসন 
কীত্তি প্রকাশক মন্দির _ কীত্তিমন্দিব 
ঘি মিশ্রিত ভাত-ঘিভাত 
ছায়। প্রধান তরুন ছায়াতর, 

(৩) উপমান কর্মধারয় -- 
ছুটি বস্তর বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্তহেতু পরস্পরের মধ্যে তুলন! কর! হ'তে পারে । তখ৭ 

প্রধান আলোচা বস্তটিকে বলে 'উপমেয়' এবং যে বস্তর সঙ্গে তলন। করা হয় তাণে 
'উপমান? বগে। উপমাবাচক কর্ষধারয় সমাসগুলি এভাবেই গড়ে উঠেছে। 

উপমান কর্ষধারয় সমাসে উপমেয়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপমানের খমেব 
সাহায্য নেওয়া হয়। যথা-কুস্কম-কোমল দেহ। এখানে সমস্ত পদ কুস্ুৎ 

কোমল । এখানে কুস্থমের যৌলধর্ম দেহের উপর আরোপিত অর্থাৎ দে&ে« 
কোমলত। কুহ্থমের অনুরূপ ধর্মের দ্বারা ব্যাখাত। 

(৪) রূপক কর্মধারয় - 

উপমান ও উপমেয়ের মধ সাদৃশ্ব উপমা কর! হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হম। 
যথ। - শোকসিন্ধু, জ্ঞানালোক। 

(৫) উপমিত কর্মধারয় _ 

উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্ত ততখানি স্পষ্ট না হলেও অন্তনিহিত কোন ধর্মেব 
সমানতা৷ লক্ষা করা গে « উপমিত কর্মধারয় সমাস হয়। 

মন কপ ৭ _-মনোরথ। কব পল্লবের গ্যায়-করপলব। 

॥ দ্বিগ সমাস ॥ 

ছিগু সমাসকে সংখ।াবাচক সমাস বললেই সঠ্তধতঃ ঠিক বলা হয়। সংখ্যাবাচক 
শবটি পূর্বপদ হিসাবে বনে। 

তিন মাথার সমাহার -তেমাথা | পঞ্চ বটের পমাহার পঞ্চবটী। 
সপ্ত অহেব সমাহার - সপ্তাহ । শত অবের সমাহাব- শতাব্দী | 

॥ তৎপুরুষ সমাস ॥ 

পূর্ব পদের বিভক্তি লুপ্ত হয়ে সমস্তপদ গঠিত হলে এবং পরপদ বা উত্তর পা?ং 
প্রাধান্য সুচিত হলে তৎপুরুষ সমাস হয়। বিভক্তির বিভিন্নত। অন্নসারে তৎপুরুষেণ € 
বিভিন্নতা নিরূপিত হয়। তাছাড। অপর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাগ « 
আছে, যথা--(১) প্রথম! তৎপুরুষ, (২) দ্বিতীয়! তৎপুরুষ, (৩) তৃতীয়া তৎপুরুষ, 

(৪) চতুর্থী তৎপুরুষ, (৫) পঞ্চমী তৎপুরুষ, (৬) যী তৎপুরুষ, (৭) সম 
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তৎপুরুষ, (৮) নএঞ. তৎ্পুরুষ, (৯) অলুক তৎপুরুষ, (১) প্রার্দি সমাস, 
১১) অব্যয়ীভাব সমাস। 

(১) প্রথম তৎপুরুষ- দাগ-লাগা, বাজ-পড়া।। 

(২) দ্বিতীয় তৎ্পুরুষ-ভূ ই-ফোড়, সাহায্য গ্রাপ্ত। 

(৩) তৃতীয়৷ তৎপুরুষ-- হাতে-কাটা, ঢে'কি ছাট!। 
(৪) চতুর্থা তৎপুরুষ -ভাকমাশুল, (ভাকের জন্য মাশুল) 

দেবদত (দেবকে দত) 
(৫) পঞ্চমী তংপুরুষ-_ 

জম্ম হইতে অন্ধ-জন্মান্ধ। ন্বর্গ থেকে ভরষ্ট০ হব্গত্রষট। 
বিলাত হইতে ফেরৎ-বিলাত ফেরৎ। কার] হইতে মুক্ত- কারা মুক্ত। 

(৬) যী তৎপুরুষ-_ 

হংসের রাজা-রাজহংস। ঠাকুরের পো_ঠাকুরপো। 
চায়ের বাগানচা বাগান। মাতার স্সেহ- মাতৃম্সেহ। 

0) সপ্তমী ততৎ্পুরুষ_ 

গাছে পাকা-গাছ পাকা। জলে জত-জলজাত। 
(৮) নঞ. তৎপুরুষ - 

“নঞ? কথাটি নান্তিবাচক। "না" বাচক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসকে নএ, 
তৎপুরুষ সমাস বলে । 

ন কাতর-অকাতর। ন আচার-অনাচার। 
আইনের অভাব-বে-আইনী। নয় ঘাট-আঘাট। 

(৯) অলুক তৎপুরুষ _- 

পূর্বপদ্দের বিভক্তি বর্তমান থেকে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে অলুক তৎপুরুষ 
বলে। 

ঘিয়ে ভাজা-ঘিয়েভাজা। চোখের বালি- চোখের-বালি। 
পরের নিমিত পদ-পরশ্মৈপদ | ঘানি হইতে তেল-্ঘানির তেল। 

(১০) প্রাদি সমাস- 
গ্র-আদ্দি উপসর্গ এবং পরে কৃদস্ত পদষোগে এবং অব্যয়ের সঙ্গে নাম যোগে এই 

নমান হয়। 

প্র ( প্রকৃষ্টরূপে ) ভাত ( উদ্ভাসিত )- প্রভাত। 
স্থ (সুন্দর ) পুরুষ - সুপুরুষ 

(১১) অব্যয়ীভাব সমাস _ 
অব্যয়পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে অব্যয়ীভাব সমাস হয় 

লের সমীপে-উপকৃল। ভিক্ষার অভাব-দুভিক্ষ | 
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বনুত্রীহি সমাস 
বহুব্রীহি সমাসকে বর্ধনামূলক সমাম বল! যেতে পারে। এই সমাসে ব্যাস. 

বাক্যস্থিত পদগুলির অর্থ গ্রধানরূপে গণ্য হওয়ার পরিবর্তে, তাদের মিলিত তাৎপর্য 
উদ্দিষ্ট বলে মনে হয়। এবং তৃতীর এক অর্ব প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় । সমাসবন্ধ 
পদটি হয় বিশেষণ । শ্রেণীবিভাগ - (১) ব্যধিকরণ, (২) সমানাধিকরণ, (৩) ব্যতিহার- 
ও (৪) মধ্যপদদলোপী, (৫) অলুক্ বহুব্রীহি ইত্যাদি। 

(১) ব্যাধিকরণ - 
ষে বহুব্রীহি সমাসে উভয় পর্দই বিশেষ্য কিন্তু তাদের একটি পদ অধিকরণ (সপ্তমী 

বিভক্তিঘুক্ত ) তাকে ব্যধিকরণ বন্থত্রীহি সমাস বলে। 
পদ্ম নাভিতে যার-পদ্মনাভ বাকৃদত্ত হয়েছে যার-বাকৃদত্ত 

(২) সমানাধিকরণ-- 
ব্যাধিকরণের বিপরীতধর্মী অর্থাৎ পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ্র বিশেস্ত। 

কালো বরণ যার-কালোবরণ পীত অগ্বর যার- গীতানম্বর 

(৩) ব্যতিহার-- 
কানে কানে যে কথা-কানাকানি 
লাঠিতে লাঠিতে সংঘর্ষ -লাঠালাঠি 

(8) মধ্যপদলোগী 
মীনের অক্ষির স্তায় অক্ষি যার-মীনাক্ষী 
মুগের ন্যায় স্থন্দর নয়ন যার-মুগনয়ন। 

(৫) অন্ুুকবন্ুব্রীহি _ এই সমাসে বিভক্তি লুপ্ত হয় না। 
হাতে খড়ি দেওয়। হয় যে অনুষ্ঠানে _ হাতেখডি 
ছড়ি হাতে আছে যার-ছডি হাতে । 

॥ সন্ধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন। ॥ 
সদ্ধি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের একটা দ্রিক। সদ্ধির ছারা যেমন বাহক সংহতিসাধন 

সম্ভব, তেমনি ধ্বনিগত মাধুর্যেব সৃষ্টিও সন্ধির মাধ্যমে সাধিত হয়। বুৎ্পত্তির দিক 
থেকে সদ্ধি কথাটির অর্থ মিলন। ব্যাকরণের সংজ্ঞা অন্নুনারে, সঙন্গিহিত ছুটি বর্ণে 

মিলনকেই সন্ধি বলে। ভাষ। উচ্চারণে ভ্রততা, ভাবপ্রকাশে বৈচিত্রন্থথি, ইত্যাদি; 
মাধাযে আমর] ভাষার মধ্যে একটি বিশেষ স্বাচ্ছন্যও আনতে চাই এবং সৌন্দ 
হরির দিকেও আমাদের লক্ষা থাকে। বাংল! ধ্বনিতত্বের আলোচনায় আমরা 

ভাষার এই বিশেষ প্রবণতার দিকটি আলোচনা করেছি। পারম্পরিক বর্ণ ও 
ধ্বনিগত প্রভাব, পূর্ব বা পববর্ণের লোপ, অথবা পবিবতন, নতুন ধ্বনির আগঃ 

ইত্যাদি সন্ধির বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য হতে পারে । বাংলা সদ্ধিকে ছুটি শ্রেণীতে বিভঙ্ভ 



উচ্চতর বাংল। ব্যাকরণ ১৩৩ 

করা যায়-স্বরসন্ধি ও ব্যপগ্তীনসন্ধি। শ্বরধ্বনির মিলন সাধন স্বরসন্ধির উদ্দিষ্ট এবং 
ব্যঞ্নসন্ধিতে পাই ম্বরবর্ণের সঙ্গে ব্াঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্রনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞধনবর্ণের মিলন- 
সাধন। বিষ্যা+আলয়- বিদ্যালয় এবং সৎ1-চরিত্র-সচ্চরিত্র _ যথাক্রমে স্বরসদ্ধি ও 
ব্যঞ্নসদ্ধির উদ্দাহরণ। এছাড। বিসর্গসদ্ধিও রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণে স্বরসদ্ধি 
ও ব্যঞ্রনসন্ধির বিস্তৃত আলোচনায় সমশ্রেণীর বর্ণের মিলনস্থত্রে উদ্ভূত সাধারণ স্ত্রের 
বাইরেও কিছু সংখ্যক সন্ধি-হুই শবেব সন্ধান পাওয়। যায়, যেখানে নির্দিষ্ট কোন 
নিয়ম বা ্থত্র প্রযুক্ত হয় নি। সেই সন্ধিকে নিপাতনে সিদ্ধ” বলা হয়। এই 
সন্ধিকে অনেক ভাষাতাত্বিক “নিয়ম বহিতূ তি সদ্ষি” বলেছেন। বিসর্গ সন্ধিও তত্সম 
শবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এই ছুটি শ্রেণীর সন্ধির উদাহরণ এখানে দেওয়। হল £-_ 

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি 
বৃহৎ+পতি বৃহস্পতি পুন:+-জন্ম _ পুনর্জন্ম 
হরি+চন্দ্র- হরিশতন্দ ছুঃ1অবস্থ। _ ছুরবস্থা 

॥ সন্ধি ও সমাসের তুলনামূলক আলোচন। ॥। 
সন্ধির আলোচন। থেকে তাঁঈ প্রধান বিশেষত্বসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ণবা 

ধ্বনিগত মিলন সাধনই সন্ধির প্রধানতম সত্য। সমাসের সঙ্গে তার পার্থক্যের 
বিচার প্রসঙ্গে এটিই প্রথমে আলোচা । সমাসের ক্ষেত্রে আমর। দেখতে পাই 
বর্ণ নয়--শব্দ এবং তার অর্থ ই অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। তাই সঙ্কিতে যেখানে 
বর্ণ প্রাধান্য, সমাসে সেখানে পদ প্রাধান্য । 

সন্ধি সমাস 
সিংহ+আসন- িংহামন সিংহ চিহ্থিত আসন - সিংহাসন 

এখানে “সিংহাসন” এব্টিতে তাহার দেহের গঠনগত বৈচিত্র সম্পাদনে “অ+ এবং 
“আ' এই ছুটি স্বরধ্বনির মিলন সাধিত হয়েছে। অপরপক্ষে, সমাসে শকটির অর্থগত 
তাৎপর্য বিচারই মূল লক্ষা হয়ে দাড়িয়েছে । শবের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদের 
সৃষ্টি হয়। সমাসে যখন সমস্তপদে নতুন পদ গঠিত হয়, তখন অলুক সমাস ব্যতীত 
অন্ত সব সমাসেই বি৬ক্তি লুপ্ত হয়ে নতুন পদ গঠিত হয়। কখনও ৭ বিগ্রহবাকোর 
মধ্যস্থ কোন পদের বিলুপ্তি ঘটে _ যেমন “চিহ্মিত+ শব্দটির লোপ হয়ে সমাস হয়েছে। 

সদ্ধিতে অর্থের পরিবর্তন সাধন উদ্দেশ্ত নয়। ধ্বনির সাহাযো ধ্বনিস্থ্টিই স্থানে 
প্রধান। কিন্তু সমাসে কয়েকটি পদের একপদে পরিণত হওয়ার সময় একট! অর্থগত 
ব্যাখ্য। স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কোন কোন সমাসে শব্দের সাধারণ অর্থ পরিত্যক্ত হয়ে 
বিশেষ অর্থটি পরিস্ফুট হয়। বহুব্রীহি সমাসের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 

সন্ধির মিলন বহিরঙ্গের ; সেই তুলনায় সমাসের মিলনের ব্যাপারটি অন্তরক্গের। 
অস্তর-র্ষের উদঘাটনই সেখানে লক্ষণীভৃত। 
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॥ কারক ও বিভক্তির আলোচনা ॥ 
কারক ও বিভক্তি ব্যাকরণের আলোচনায় মুখ্য বিষয়। বাকাগঠনরীতির 

বৈশিষ্ট্য এবং অর্থগঠন ও অর্থপ্রতীতি কারক ও বিভক্তির সাহাধ্যেই চিত হয়। 
বাচ্যপরিবর্তনে পদের যে হেরফের ঘটান হয় «বং তার ফলে বাক্যের অঙ্গে ষে 
পরিবর্তন দেখা দেয়--+তাঁও প্রধানতঃ কারক ও বিভক্তির প্রয়োগবৈচিত্রের 
ব্যাপার। 

বাক্যের গঠনরীতি এবং অর্থ উপলব্ধি বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়াপদের উপর অনেকাংশে 
নির্ভরশীল। তাছাড়া ক্রিয়াপদের অস্তিত্ব পদলমন্িকে বাকো পরিণত করে। ক্রিয়ার 
সঙ্গে বাকের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্দের সম্পর্কের প্রকতিও বিভিন্ন । কারক এই 
সম্পর্ককেই স্পষ্ট করে তোলে । তাই ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যমধ্যস্থ অন্য পর্দের যে সম্পর্ক 
স্পতাকেই কারক বলা হয়েছে । 

আবার বিভক্তির চিহ্ন ব্যতীত কারকের উপলব্ধি অসম্ভব। তাছাডা বিভক্তির 
সাহায্যে আমরা সংখ্য। বা বচনের বিষয়টিও বুঝতে পারি । এজন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে 
বা হয়েছে - যে চিহ্ের সাহায্যে সংখ্যা ও কারকের বোধ জন্মায়__তাকেই বিভক্তি 
বলে। এজন্ কারক ও বিভক্তির যৌথ আলোচন! এরূপ অপরিহার্য । 

উদ্দাহরণ_ আমি তোমাকে বইটি দ্িলাম। এখানে “দিলাম” 'ক্রয়াপদ্দ এবং 
এর বিশিষ্ট রূপটি “আমি” এই সর্বনাম দ্বার! নিয়নত্রিত। কাজটির সঙ্গে আমি" এর 
ঘনিষ্ঠতম অর্থাৎ অনুষ্ঠানকারীর সম্পর্ক রয়েছে, এজন্য এটি “কর্তা” সম্পর্কযুক্ত এবং 
সেই কারণে 'আমি' কতৃকারক। “বইটি'এবং “তোমাকে” পদ দুইটির সঙ্গে 'কম? 
সম্পর্ক হওয়ায়__-এ ছুটি কর্জকারক (মুখ্য ও গৌণ) “বইটি” পদের “ট' একটি 
নির্দেশক প্রত্যয় এবং 'তোমাকে' পর্দের 'কে' বিভক্তির সাহায্যে সংখ্যা ও কারক 

উভয়ই গ্োতিত হচ্ছে। বচন অন্রুসারে বিভক্তির একটি তালিক। এখানে দেওয়া 

হল 

শব্দ-বিভক্তি ও বিভক্তি-চিহু 
এক্ বচন বনছবচন 

প্রথমা--অ (বা শুন্য 0, এ, য়, তে, এতে রা, এরা, গণ, গুলি, 
সমূহ, সকল 

দ্বিতীয়া-_-কে, রে, এরে, এ দ্দিগকে, দের, দিকে 
গুলিকে, গুলোকে 

তৃতীয়া ছারা, দিয়া, কর্তৃক, দিগের দ্বারা, গণক তক 
এ, করিয়া (ক'রে ) দের, দ্বারা 

চতুর্থী-ছ্িতীয়ার অঙ্গরূপ 
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পঞ্চমী-হইতে (হ'তে ), থেকে, চেয়ে দের থেকে, দ্িগের হইতে 
বষ্ঠা _-র) এর, কার, কের দের, গুলোর, দিগের 

সপ্তমী এ, তে, এতে গুলোতে; দিগেতে 
শবের উত্তর কোন বিভক্তি যুক্ত হবে _তা৷ নির্ভর করবে বিশিষ্ট কারকের ওপর। 

কারকের সম্যক ধারণা ব্যতীত বিভক্তির প্রয়োগের বিষয় নির্ধারণ করা যায় না। 
তাছাড়া বিভক্তি-বিষয়ে আর একটি জটিলতা এই যে, অনেক সময় একই বিভক্তি 
বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হয়। সব বিভক্তির ব্যবহার সব সময় হয় না। কয়েকটি 
প্রধান স্থানীয় বিভক্তি যথা! - এ, কে, র, এর, তে, এতে গ্রভৃতির সাহায্যেই আমাদের 
মোটামুটি কাজ চলে। বহুবচনে অবশ্য দের, দ্বিগের প্রধান বিভক্তি। বিভিন্ন 
কাবকের প্ররুত ও সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিদেশে অবস্ “অন্ুসর্গের, (চ08/-0518139 ) 
ব্যখহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় তৎসম. তত্তদ ও বিদেশী-এই তিন রকমের 
অনুসর্গই ব্যবহত হয়ে থাকে। 

॥ কর্তৃকারক ॥ 
যার দ্বার! ক্রিয়। নিষ্পন্ন হয় সেটিই কর্তা এবং প্রথম1 বিভক্তি যোগে কর্তৃকারকের 

পদ গঠিত হয়। যথ! £- ছেলের! ফুটবল খেলছে। 
এখানে রা? বিভক্তি যোগে “ছেলেরা কর্তকারকের পদ । ফুটবল খেলার কাজটি 

ছেলেদের দ্বার। অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হওয়ার কর্তৃকারক হিসাবে নিদিষ্ট । 
প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কর্তৃকারকে «এ' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে-- যথা, “রূখের 

তেগ্তলী কুন্তীরে খাই” আধুনিক বাংলায়ও এর প্রয়োগ দুষ্ট হয়--“কুকুরে ভাত খেয়ে 
গেল” । আধুনিক বাংলায় “এ বিভক্তি অনির্দিষ্ট কর্তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়-_ 
“লোকে বলে+, 'পাগলে কি না বলে? 

সংস্কৃতে 'এন” বিভক্তিজাত “এ, বিভক্তি বাংলার কর্তৃকারকে প্রযুক্ত এ বিভক্তির 
সঙ্গে মিশে এক হয়েছে - 

পুত্রেন পুতেনং-০পুত্তে ৯পুর্তে পুতে । 
“তে? এই সপ্তমী বিভক্তি কখনও বা কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়--“গরুতে কেন 

খায়? “প্রফুল্পকে দস্থ্যতে লইয়। গিয়াছে” ( বঙ্কিমচন্দ্র )। 
"রাখাল কেন চরায় ন।?”-- বাক্যে রাখাল “অ? ব1 শৃন্ত বিভক্তিযোগে কর্তৃ- 

কারকের পদ । 

॥ কর্মকারক ॥ 

ক্রিয়। যাকে উদ্দেশ্ট করে সাধিত হয় তাকেই কর্ধ বলে। কর্মকারকে দ্বিতীয়া 
।বভক্তি হয়। কর্ম--মুখ্য ও গৌণ _ এই ছুই শ্রেণীর হতে পারে। বস্তবাচক কর্মকে 
মুখ্য কর্ষ এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম বলে। 



১৩৬ বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

“বিমল অঞ্জনকে তার কলমটি দিচ্ছে--এই বাক্যে 'কলমটি” মুখ্যকর্ম এবং 
“অগ্জনকে? গৌণকর্ম। লক্ষ্য করতে হবে, এখানে “কলমটি শবে ৭টি” এ নির্দেশক 
প্রতায় ব্যবহৃত হয়েছে। 

আধুনিক বাংলায় অনির্দিষ্ট মুখ্যকর্ষে বিভক্তি যুক্ত হয় না। 
হরি গান শুনছে । ফেরিওয়াল। ফল বিক্রী করছে। 

উপরের ছুটি বাক্যে 'গান? ও “ফল” বিভক্তিশৃন্য শব্দ 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার গৌণকর্ম বিভক্তিবিহীন অবস্থায় দেখা যায়__ 
“গুরু পুচ্ছিঅ” | “চতুর্দশ চাহো। কৃষ্ণ দেখির্ভে না পাঁও।” ছুটি বাকো "গুরু? এবং 

“কষ” শব্দে বিভক্তি যুক্ত হয় নি। 
প্রাচীন ও মপ্যযুগের বাংলায় কর্মকারকে বিশেষতঃ মুখ্যকর্ষে “ক? বিভাক্তিব 

বাবহার দেখা যায়। যথা 

(১) “মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা” 1২) “বাধাক বুলিল নিঠুর বাণী” 
এখানে ঠাকুরক-ঠাকুরকে এবং 'রাধাক*-রাধাকে বুঝতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, 
আধুনিক উড়িয়ায় মধ্যযুগের বাংলার মত “ক” বিভক্তির ব্যবহার রয়েছে। 

প্রাচীন বাংলায় গৌণকর্ষে "রে? বিভক্তি প্রয়োগ কর! হয়েছে। 
“কেহে! কেহে। তোহোরে বিরূআ৷ বোলই ।৮ 

আধুনিক বাংলাতে ও গৌণকধে “রে” বিভক্তি ব্যবহৃত হয় _ 
"কে তোমারে কাদায় যারে ভালোবান।”--রবীন্দ্রনাথ । 
॥ করণকারক ॥ 
যার দ্বার] ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাই করণ। করণকারকে তৃতীয় বিভত্তি 

হয়। যথা 

স্থণীল ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটে। 
এই বাক্যে দিয়ে? বিভক্তিযোগে (“ছুরি দিয়ে” ) করণকারক হয়েছে। 
আধুনিক বাংলায় একাধিক বিভক্তি যোগে করণকারকের পদ্দগুলি গঠিত হয়-- 

হাতে মাথা কাট।” এখানে হাতে? বলতে হাত দ্বারা, বুঝতে হবে। করণে “এ 

বিভক্তির অন্ত উদ্দাহরণও দেওয়া যায় । যথা - 
(১) “তেলে ভাজা” অর্থাৎ তেল দ্বাব। ভাজা | (২) “গঙ্গাজলে গর্ধ। পৃতড।' 

অথাৎ গজ জল দ্বারা । (৩) “আনন্দে চোখে জল এল” আনন্দ আনন হেতু । 

(৪) পুরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালন্ধ ধনে” --'ধনে”-ধন দ্বারা । 
করণে বিভক্তি শূন্যতাও দেখা যায়। 
“লোকটিকে চাবুক যারা, হ'ল ।” এখন “চাবুক শবটি বিভক্তিবিহীন। 
মধ্য বাংলায় করণকারকে “ত” বিভক্তি বাবহার কর! হয়েছে- 

“হাথত ধরিয়া মোর দগধ পরাণে।” 



উচ্চতর বাংল! ব্যাকরণ ১৩৭ 

॥ সন্প্রদদান কারক ॥। 
স্বার্থ ত্যাগ করে কোন কিছু কোন ব্যক্তিকে দান করা বোঝালে সম্প্রদীন কারক 

হয়। 

(১) ভিক্ষুককে অন্ন দাও। (২) শীতার্তকে বস্ত্র দেওয়া হ'ল। 
সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তি হয় এবং চতুর্থী বিভক্তি দ্বিতীয়া বিভক্তির অন্থুরূপ। 

॥ অপাদীন কারক ॥ 

যা থেকে কোন কিছু পতিত, নিগত, উৎপন্ন হয়, তার নাম অপার্দান। অপাদান 
কারকে পাধারণতঃ পঞ্চমী বিভ:ক্ত হু । 

(১) কৃষ্ণনগর থেকে সরডাজা আনা হল। 

(২) “বাবা গেলেন মুনশীগঞ্জে 
রাণাঘাটের থেকে ।৮-__ রবীন্দ্রনাথ 

এছু'টি উদাহরণ স্থানবাচ অপাদ্দান নির্দেশক । অন্যবিধ অপারানের উদাহরণ 

দেওয়। হ'ল-- 

কালবাচক অপার্দান--১৯৪৭ থেকে ভারতে নবযুগের স্থচনা হয়। 

দুরত্ববাচক অপার্দান--দাঁজিলিং থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব ৪৮ মাইল । 
অবস্থাবাচক অপাদান--সমীর কঠিন রোগ থেকে মুক্ত হ'ল। 
তারতম্যবাচক অপাদান- জনন] ও জন্ুত্থমি স্বর্গ হতেও খড়। 

॥ অধিকরণ কারক ॥ 

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। অধিকরণ কাঁরকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 
অধিকরণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত-+কালাধিকরণ ও আধারাধিণরণ। 

কালাধিকরণ--“নিশীথে যাহ ও ফুল-বনে” 

আধারাধিকরণ-__ ্ 
(১) “অতি বড় বুদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ” (+) “সঙ্গীতে মাধুর্ব আছে ।” 

প্রাচীন বাংলায় অধিকরণে “হি” এবং “এ* বিভভ্ভি'র ব্যবহার দেখা যা, 
(১) হৃদয়ধিহিঅহি। (২) নিয়ড্ডীনিয়ডী১ নিকটে 
“ত, বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে প্রাচীন বাংলায় । এটি সংস্কৃত “অঃ থেনে 

আগত। যথা ঃ- (ক) সাঙ্কমত”, (খ) 'বাটত, 
“এতে” বিভক্তির প্রাচীন ব্যবহার--“সিথতে মিন্দুর, অধিকরণে “কে? বিভক্তির 

বিচিত্র ব্যবহ্গার-_ 
“বেল যে পড়ে এল জলকে চল।” 

॥ সম্বন্ধ পদ ॥ 
সম্বন্ধ পদে য্ঠী বিভক্তি হয়। 



১৩৮, বাংল! ভাষ। ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(ক) 'আঞ্জিকার বসন্তের কোন গান” (খ) “আজ আমাদের ছুটি ও ভাই। 
গে) আজকের খবর । 

প্রাচীন বাংলায় সম্বন্ধ পদে রি বিভক্তির ব্যবহার -_ 
'কাহারি নাবে" (স্ত্রী প্রত্যয় )। 

পূর্ব বেব আঞ্চলিক ভাষার “গো” [বভক্তি সন্বদ্ধপদে ব্যবহৃত-- 
(ক) তোমাগো বাডী যামু না। (খ) আমাগো গ্ভাশে হকলে স্থখে আছিলাম। 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে 'এব বিভক্তিব প্রয়োগ-_ 

'ুখেব তেস্তলি কুম্তীরে খাঅ' 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে “ক' বিশভক্তিব প্রয়োগ _ 

“হাথক দরপণ মাথক ফুল। 

নয়নক মৃগমদ মুখক তান্বল |; 

॥ অনুসর্গ ॥ 

কারক ও বিভক্তির আলোচনায় অনুসর্গেব আলোচনা অপরিহার্য। কারণ 
অন্ুসর্গ বিভক্তিব উদ্দেশ্য সাধন করে । অন্ুসর্গ হিসাবে পরিচিত শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে 
অব্যয়। এগুলি প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত 8 

(ক) নাম অন্রপর্গ এবং (খ) অসমাপিকা এনুসর্গ। কয়েকটি অন্ুসর্গের ব্যবহার 
দেখান হ'ল ৪ - 

বিনা -“ছুঃখ বিন। সখ লাভ হয় কি মহীতে' 
প্রতি তোষার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই | 

ব্যতীত মৃত্যু ব্যতীত জীবনের তাৎপর্য কোথায় ? 
লাগি__-“কেব! আগে প্রাণ করিবেক দান 

তারি লাগি কাডাকাডি।, 
তরে--“তোমার তরে একতারাতে 

বেঁধে নিলেম গান ।, 

॥ কৎ প্রেতায় ॥ 

প্রত্যয়ের সংজ্ঞ-_শব্ধ ও ধাতুব সঙ্গে ঘেটি যুক্ত হযে নৃতন শব গঠিত হয়, 
ভাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্ধকে প্রত্যয়াস্ত শব বা সাধিত শব্ধ বলাই 
সমীচীন । বাংল! ভাষার শব সম্পদে মধ্যে ছুই জাতীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে 

_-কৃৎ প্রত্যয় এবং অপর “তদ্ধিত প্রত্যয়'। ধাতুর উত্তর ক্কৎ এবং শব্দের উত্তর 
তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। কৃত প্রত্যয় নিষ্পন্ন শবকে কৃদস্ত শব্ধ” এবং তদ্ধিত প্রত্যয় নিম্পন্ 

শব্দকে তদ্িতাস্ত শব বলে। বাংল! ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী বলে 



উচ্চতর বাংল! ব্যাকরণ ১৩৯ 

স্কৃত এবং বাংলা-_-উভয় শ্রেণীর প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলায় প্রচলিত। প্রথমতঃ 
সংস্কৃত কত প্রত্যয়ের নংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। পরবতী অংশে বাংল। প্রত্যয়ের 

আলোচন। করা হবে। 

ংলায়্ প্রচলিত সংস্কৃত কৎ-প্রত্যন় 

ংস্কত ব্যাকরণের নিয়মাুপারে কৃৎ প্রত্যয়ের সঙ্গে চ* 'ন? “ক “ঞ্ প্রভৃতি ব্্ণ 

যুক্ত থাকলেও প্রত্যয়াস্ত শব্ের মধ্যে সেগুলি বর্তমান থাকে ন1; অর্থাৎ পূর্বেই লোপ 
পায়। যে অংশটুকু লুপ্ত হয়, তার নাম 'হৎ,| প্রত্যয়ের স্থায়ী অংশটুকু ধাতুর 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃদস্ত শব্দ গঠিত হয়। প্রত্যয়ের আলোচনায় বাচ্যেরও একটি নির্দিষ্ট 
স্থান আছে। অর্থাৎ কর্তৃবাচা ব। ভাববাচ্য -কোন বাচ্য অনুসারে সাধিত শব্বটি 

পাওয়া গেল- সে বিষযে স্পষ্ট ধারণ। থাক" দরকার । 

কর্তৃবাচ্য প্রত্যয় 

(১) ণিন্-৭ইৎ-ইন্। 
স্থা+ণিন্_স্থায়ী। আ-গম্+ ণিন ₹-আগামী। 
সত্য -বদ+ণিন্_ সত্যবাদী। ভু+ ণিন-ভাবী। 

(২) ইন্.০ পরি-শ্রম+ইন-পরিশ্রমী। রক্ষ+উন-রক্গী। মন্ত্র+ইন 
-মন্ত্রী। 

(৩) তৃচ ও তৃণ-'চ' ও 'ন' ইতৎ-স্থায়ী “তৃ*-দা+তৃন-্দাতা। ম1+তৃন 
-মাতা। পা+তৃন-পিতা। গ্রহ+তৃন- গ্রহীতা | 

(৪) পক-“ণ ইৎ-স্থায়ী- অক-পচ.+ণক -পাচক। ঘুশ+ণক-ধশক। 
কষ +ণক-্কৃষক। চালি+ণক-্চালক। 

(৫) অন- মধু-শ্দি+অন-মধুক্ছদন। শোভি+অন-শো'ভন । সাধি 
+অন-সাধন। 

(৬) ড-ভ ইৎস্থায়ী অ- পাদ_-প+ভ-্পাদপ। পঙ্ক- জন+ড--পঙ্কজ। 
সরস- জন+ড-সরোজ। বি-জ্ঞ/1+ড-্বিজ্ঞ। 

(৭) স্্িণ-_ঘ ও প ইত, স্থায়ী_-ইন. ত্যাজ+স্সিণ-ত্যাগী। প্রতি- যুজ 

“স্সিণ_ প্রতিযোগী । 
(৮) শান-শ' ইৎ-আন- শী41শান-শয়ান। বৃ+শান-বর্তমান। 

বিদ+শান-্বিষ্ভমান। বুধ +শান- বর্ধমান । 
(৯) ইফুল সহ+ইফু্সহিষু। বৃধ7ইফু্বধিষুঃ। ক্ষি+ইফুলক্ষমিযু। 
সংস্কৃত ভাববাচ্য কৃৎপ্রত্যয় 
(১) তব্য-- ক+তব্য-কর্তব্য। জ্ঞ।+তব্য জ্ঞাতব্য । বচ.+তব্য-, 

বক্তব্য । দ14+তবা-্দাতব্য। 



স্টিই বাংল! ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(২) অনীয়-- দৃশ+অনীয়-দর্শনীয়। ক+অনীয়-করণীয়। প্র-অথি 
+অনীয়- প্রার্থনীয়। 

(৩) য-- লভয-্লভ্য। সহ+ষ-সহা।ভৃ+য-ভব্য। গদ্+য-্গদ্ভ। 
(৪) ক্যপ.--ক' ওপ ইত স্থায়ী অংশ 'ঘ"ঃ-ভৃ+ক্যপ-তভৃত্য ব। ভার্যা [সত্রী- 

আ)। চর+ক্যপ-চর্যা] (আ)। শী+ক্যপ-শয্যা (আ)। 

(৫) জ্ত-'ক'ইৎ-তঃ গ্রহ+ক্ত-গৃহীত। পঙক্ত-পতিত। ভূ+ক্ত 
স্ভূত। ধাব+ক্ত-ধৌত। 

(৬) ঘঞএ৪. -থখি” ও ঞ ইৎ-অঃ-নি-বস+ঘঞ-নিবাস। বি-অব- 
সো-+ঘএঞ._্ব্যবপায়। " প্র-সদ+ঘঞ. প্রসাদ । 

(৭) অনট-+ ইৎ-অন £--লিখ+অনট.₹লিখন। গম্+অনট-গ১ন 
সম- গঠ+অনট-সংগঠন। নী+অনট-নয়ন। চব+অনট-চরণ। 

(৮) অন ং-- প্র- অথি+অন ( আ)-প্রার্থনা। মন্ত্রি+অন (আ)--মন্ত্রণ।। 
(৯) ক্তি-'ক' ইৎ-তি ২-- প্র-গম্+ক্কি প্রগতি। গৈ+ক্তি গীতি। 

ংলা ক প্রত্যয় 

(১) অ- (আধুনিক বাংলায় উচ্চারিত হয় না।) বাড.+অ-বাড়। চল্ 
+অ-চল। হার্+অ-্হার। ছাড+অ-্ছাড। 

(২) তি: - বাড +তি-্বাডতি। চল্+তিস্চলতি। উঠ+তি-উঠতি। 
পড়+তি-্পড়তি। 

(৩। অন - বাধ+অন-বীাধন। নাচ+অন-নাচন। ঝাড+অন-বাড়ন। 

কাদ+অন-কাদ্ন। 

(৪) উনি/উনী: রাধ+উনী-্রশাধুনী। বাধ+উনি্বাধুনি। 
(৫) আ :-- কাট+আ1-কাট1। নাচ+আ-নাচা। 

(৬) আই ঃ-_ বাধ+আই-্বীধাই। লড়,+ আই -লভাই। 
(৭) আন ঃ:-- জান+আন-জানান। আন1+আন-আনান। 

(৮) ইঃ - বল্+ইলবুটি। ফির্+ই-িবি। 
(৮) ইয়ে £- খা+ইয়ে-খাইশে। বল্+ইয়ে_বলিয়ে। 

(১৭) উঃ - ডুব+উলডুবু। নিব+উ-্নিবু। 
(১১, উকঃ - মিশ+উক-মিশুক। ভাব+উক-ভাবুচ। 

(১২) উয্বা £-_ পড+উয়া-পড়ুষ]। 

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় 

(১) ব-- আত্ম +বৎ-আত্মবৎ | মৃত-+বৎ-্ম্ৃতবৎ। 

(২) ময়- জল+ময়-জলময়। মৃৎ+ময়-মুন্ময। 



উচ্চতর বাংল ব্যাকরণ ১৪১ 

€৩) শীলিন-- ধন+শালিন-ধনশালী। বল+শালিন-বলশালী। 
(8) তন-- পূর্ব+তন-্পূর্বতন। চিরম্+তন-চিরস্তভন | 
(৫) ইত- ছুঃখ+ইত-ছুঃখিত। লজ্জ1+ইত-্লজ্জিত। 
(৬) র-- মুখ+র-মুখর । নগ+র-নমগর। 
(৭) আলু- নিদ্রা+আলু+-নিদ্রালু। চন্দরা+আলু-চন্ত্রালু। 
(৮) ইষ্ট- প্রশস্যা+ইষ্ঠ-শ্রেঠ। গুরু+ইষ্ট ০ গরিষ্ট। 
(৯) মতু,বতু_ শ্রীীমতু-্শ্রীমান। জ্ঞান+বতু-জ্ঞানবান। 

(১০) শীয্-ণ ইৎ্-_'ঈয়” স্থায়ী শরৎ+ণীয়_ শারদীয় । আত্মন+ণীয়- 
আত্মীয় | 

(১১) শীন-ঈনঃ--গ্রাম+ণীন-গ্রামীন। প্রাচ+ ণীন - প্রাচীন । 
(১২) ফেষ়- অগ্রি+ষেেয়-আগ্নেয়। পথ+ফেয় পাথেয় । 
(১৩) ফিক- চীন+ঞ্িক- চৈনিক। ভৃগোল+ফিক ₹ভৌগোলিক। 
(১৪) ফ্2য-- স্থির+ফ্য- স্বথধ্য । বণিজ+ফ্য-বাণিজা। 
(১৫) ফু শরৎ+ষ-শারদ। শিব+ষ-শৈব। 
(১৬) ফেয়- বিমাতৃ+ফেয়- বৈমাত্রেয় । গঙ্গা +ফেয়-গাঙেয়। 
€১৭) ফ্ঞায়ণ-_ রাম+ফায়ণ-রামায়ণ। নর+ফ্ায়ণ-নারায়ণ। 

বাঁংল। তদ্ধিত প্রত্যয় 

(১) আই-ঢাকা+আই-্ঢাকাই। মিঠা+ আই-মিঠাই | 
(২) আইত/আত -সেবা+আইত-সেবাইত। সঙ্গ+আত -সাঙ্গাৎ। 
(৩) আন -জুতা+আন_-জুতান। হাত+আন- হাতান 

(৪) আমি-পাকা+আমি-পাকামি। বীদর+আমি-বাদর।মি| 
(৫) আরি-মাঝ+আরি-মাঝারি। পৃজা+ারী-পৃজারী। 
€৬) আরু-_ বোম।1+আক্ু_-বোমাক। 

(৭) আল-খাখ+আল-শীখাল। ধার+আল -ধারাল। 
(৮) আলি -ঠাকুর+আলি-ঠাকুরালি। চ্রুৰ+আলি-চত্ুরালি 
(৯) জঈ-বেনারস+ঈ-বেনারসী। জাপান-ঈ-ভাপানী। 
(১০) ই-বাহাছুর+ই-ধাহাছুরি। শয়তান+৯:-খয়তানি 
(১১) উ-খোক1+উ-্খুকু। হৃষ্ট+ উন্দছু্ু | 

(১২) কার-বছর+কার-বছরকার। সেধিন4কঝার-সেধিনকার। 
(১৩) লা-পাত+ল1-পাতলা। মেঘ+লা- যেঘল। 

(১৪) না -গৃহিনা+পনা-গৃহিনীপুনা। ন্যাকা1+পনা-ন্যাকাপনা। 



১৪২ বাংল! ভাষা! ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

॥ ক্রিয়ার বাচ্য ॥ 
বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়ার রূপভেদে যখন কর্তা, কর্ম প্রভৃতির প্রাধান্ স্থচিত হয় তখন 

এই প্রক্রিয়াকে বাচ্য বলে (₹০1০9)। আমর! একভাবে মনোভাব প্রকাশে সন্ত 
হতে পারি না। তাই ব্যাকরণের নিয়ম অন্ুুসারেই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী অবলম্বন কর। 
হয়। প্রকাশের বিভিন্নতা অন্থ্যায়ী বাক্যের অর্থ সমান থাকলেও কখনও কর্তা 
আবার কখনও কর্ধ প্রাধান্ লাভ করে। 

ক্িয়ার বাচ্কে সাধারণতঃ চার 'ভাগে ভাগ কর! হ্য়-(১) কর্তৃবাচ্য (২) 

কর্মবাচ্য (৩) ভাববাচ্য এবং (৪) কর্মকর্তবাচ্য। প্রত্যেকটির উদ্দাহরণ দেয় হল। 
(১) কর্তৃবাচ্য -যে বাক্যে ক্রিয়ার রূপটি কণার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্ধারিত 

হয়। সেটি কর্তৃবাচ্য সম্পন্ন । আমি বাজারে যাই। সে স্কুলে যায়। -এই 
ছুটি বাক্যে "যাই'ও "যায় ক্রিয়াপদ্দের রূপ কর্তার বিভিন্নতা৷ অনুসারে নির্ধারিত। 

(২) কর্রবাচ্য - কাজটি আমাঘার। সম্পাদিত হ'ল - এই বাক্যে কাজটি? কর্তার 
মত মনে হয় এবং এটির পুরুষ অগ্সারে ক্রিয়াপদটি নির্দিষ্ট; অথচ 'কাজটি' মূলত 
কর্ষ। অতএব কর্মবাচ্যে ক্রিরাপদটি কর্ম অন্থসারেই নির্ণীত হয়। 

(৩) ভাববাচ্য তোমার পড়া শেষ হ'ল” _ যেখানে ক্রিয়ার সম্পাদনের বিষয়টি 
প্রাধান্ত লাভ করে এবং মেই অনুসারে ক্রিয়ার বাহক রূপা নির্ধারিত হয় - 
সেখানেই ভাব্বাচা। উপরের বাচাটিতে “পড়া” প্রাধান্ত লাভ করেছে এবং ক্রিয়ায় 
রূপটিও তদন্রূপ | 

(8) কর্মকর্তৃবাচ্য -ষে বাক্যে কর্ম কর্তার উদ্দে্টে সাধন করে সেখানে কর্ম 
কর্তৃবাচ্য হয়। -_মন্দিরেতে কাসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ. ঢঙ,এখানে কীাসর, ঘণ্টা কর্ম 
হয়েও কর্তার মত ব্যবহৃত । 

॥ বাংলা ছন্দের আলোচন! ॥ 
বাংল! ছন্দের আলোচনার জগতে কয়েকজন প্রখ্যাত ছান্দদিকের আবির্ভাব হলেও 

এবং তাদের গ্রচেষ্টায় ছন্দের আলোচনায় পরিমাণগত বাহুল্য দেখা দিলেও একথা 
ঠিক যে, বাংল! ছন্দের একট। সর্বজনগ্রাহ রূপ তার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হতে পারে 
নি। বিভিন্ন ছন্দ-বিজ্ঞানীর স্থপ্রচুর মতপার্থক্যই তার সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে 
হয়। ছন্দ বিচারেই মতদ্বৈধ ঘটে তাই নয়, ছন্দের আলোচনায় ব্যবহৃত পারিভাষিক 
শবও সকলের কাছে সমান তাৎপর্য বহন করে না। তবুও প্রয়োজনের থাতিরে 
ছন্দের আলোচনা করতে হয় এবং বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকের পাঠন 
নিপুণতা অর্জনের জন্য ছন্দের মোটামুটি একট| কার্যকরী জ্ঞান সঞ্চয় কর! অপরিহার্য 
হয়ে পড়ে। ছন্দের এই আলোচনাটিকে বোধগম্য করার জন্য তাই পারিভাষিক 
শবগুলির পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হ'ল - 
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(১) স্বরধবনি--ষে ধ্বনি বাগ যন্ত্র থেকে নির্গত হওয়ার সময় কোনরূপ প্রতিবদ্ধ- 
কতার হি হয় না অর্থাৎ স্বতঃই উচ্চারিত হয়।* হুয়- তাকে ত্বরবনি বলে। 'অ” 
*ওঃ উ' প্রভৃতি ত্বরধবনি। যে কোন ভাষায় শ্বরধ্বনির মূল্য অপরিসীম । কারণ, 
স্বরধবনির সহায়তা ব্যতীত ব্যগ্রনধ্বনির উচ্চারণ ও ব্যবহার কখনও সম্ভব নয় । ব্যগ্তন- 
ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত ও মিশ্রিত স্বরব্বনি কখনও উচ্চারিত হয়, আবার কখনও হয় না _ 
চলিত, পতিত শব্বছুটিতে অস্তে স্বরব্বনির উচ্চারণ বজায় থাকলেও 'পতিত-পাবন” 
শবের “পতিত” উচ্চারণ বৈশিষ্ট্ে ব্যঞ্জনাস্ত বলেই গণ্য হওয়া উচিত। স্বরধ্বনি ছু 
রকমের মৌলিক ও যৌগিক। “অ' মৌলিক স্বরধ্বনি। কিন্তু '& যৌগিক স্বরধ্বনি। 
ক্রত উচ্চারণের সময় পাশাপাশি অবস্থানরত ছুটি মৌলিক স্বরধবনি যৌগিক 
স্বরধ্বনিতে রূপাস্তরিত হয়। 

(২) ব্যঞ্জনধবনি 
স্বরধ্বনির সাহাষ্য ব্যতীত যে ধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব নয় তাই বাঞ্তনধবনি। “ক” 

চি” ৭” “ত* পপ" ব্যজনধ্বনি | স্বরধবনির মত ব্যঞজনধ্বনিও দুধরনের- মৌলিক, যৌগিক। 
যৌগিক ব্যঞ্তনকে আমর! মাধারণতঃ যুক্তব্যঞ্জন বলে থাকি । 

(ক) মৌলিক ব্যঞরনধ্বনি প, ফ, ব, ভ। 
(খ। যুক্ত ব্যগ্রনধ্বনি শ্ম, ক্ষ. নম, ভ্। 

(৩) অক্ষর--ইংরাজীতে 5551191 বলতে যা বোঝায় এখানে অক্ষর বলতে 
তাই নির্দেশিত হচ্ছে। স্ববযস্ত্রের সামান্যতম প্রয়াসে যতটুকু ধ্বনি নির্গত হক 
তাকেই অক্ষর বলে। একটি অক্ষরের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি থাকে। স্বরধ্বনির সঙ্গে 
ব্যগ্রনধ্বনি থাকলেও একটি অক্ষর বলে বিবেচন। করতে হবে। “কবিরাজ' শব্খটিতে 
ক+বি+রাজ এই তিনটি অক্ষর আছে। এখানে “ক” এর সঙ্গে একটি ম্বরধ্বনি, “বিঃ 
এর সঙ্গে একটি স্বরধ্বনি এবং 'রাজ” এ একটি স্বরধবনি থাকায় এদের সবগুলি এক 
একটি অক্ষর । 

অক্ষর ছু রকমের স্বরাস্ত ও ব্যপ্ধনাস্ত। আবার স্বরাস্ত অক্ষরকে দু'ভাগে ভাগ 
কর! হয়--মৌলিক স্বরাস্ত ও যৌগিক স্বরাস্ত। 

(ক) “আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার, আমি-আ-স্বরাস্ত (মৌলিক)। 
মি- মৌলিক স্বরাস্ত, মা+লন্+চের-চের -বাঞুনাস্ত অক্ষর | 

(খ) “ই আসে এ অতি ভৈরব হরষে এঁ-ও+ই (যুগ্ন স্বরধবনি)। অতএব 
যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর। 

(গ) যৌবন -যৌ+বন। যৌ-য+৩-য+3+উ। যৌগিক স্মবরাস্ত 
অক্ষর | বন--একটি স্বরধ্বনিবিশিষ্ট ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর | 

(8) ছেদ ও যতি -1987186 78096 ও 118671081 7১81156) যে কোন বই 

বা লেখ! পড়ার সময় আমর] একটানা সমগ্র বিষয়টি পড়ে যাই না। কারণ 
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শ্বাসযস্ত্রের সীমিত যোগ্যতাচ্তু আমাদের পাঠের মাঝে মাঝে বিরতির সাহায্য 
নিতে হয়। বিবিধ বৈশিষ্ট্য অন্থসারে এই বিরতিকেই ছেদ ও যতি বল! হয় 
শ্বাসগ্রহণের প্রয়োজন যেমন আছে, অর্থ পরিস্ফুটনের প্রয়োজন ও নগণ্য নয়। তাছাড়া 
নিদিষ্ট যতিচিহ্কের ব্যবহারও ব্যাকরণস্থষ্ট এবং অহুমোদিত। 

প্রয়োজনীয় শ্বাসগ্রহণ এবং আংশিক অর্থ পরি্ফুটনের জন্য পাঠকালীন যে 
সাময়িক বিরতি তারই নাম ছেদ | উদাহরণ-_ 
“এইবপ / প্রাতঃকাল হইতে / সঞ্ধ্য। পর্যন্ত / দেবা দরিদ্রুদিগকে / দান করিলেন ।” 

নির্দিষ্ট চিহ্বের সাহায্যে বাক্যমধ্যে যখন বিশেষ বিরতির ব্যবস্থা করা হয় তখন 
তাকেই যতি (219690681 79056) বলে । ছন্দের আলোচনায় ষতির গুরুত্বই সবাধিক। 

(ক) “বীজের উপর কঠিন ঢাকনা; তাহার মধ্যে বৃক্ষ শিশু নিরাপদে নিন্তা 
যায়--বীজের আকার নানা গ্রকার,- কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়।” 

(খ) “সাত কোটি সম্ভানেরে, / হে মুগ্ধ জননী, 
রেখেছ বাঙালী করে, / মানুষ করনি। 

(৫) পর্ব ও পর্বাঙ্গ-- 
গছ রচনায় একটি বাক্য এবং কবিতায় একটি চরণে পাঠকালীন স্বপ্প বিরতির 

ফলে খগ্ডিত নির্দিষ্ট হুম্বতম অংশটির নাম পর্ব। পবের অস্তর্গত বিভিন্ন অক্ষরের 
উচ্চারণে ধ্বনির যে কমবেশী হয়--তার ফলে পর্বটি বিভক্ত হয়-এর প্রত্যেকটি 
অংশের নাম পর্বাঙগ। 

উদাহরণ-_ 
“সেদিন সাজে / ছিল না কাজ / হাতে 

জানাল। পথে / বাহিরে ছিন্নু। চেয়ে; 
প্রাঙ্গণেতে / মালীর ছেলে / সাথে 

খেলিতেছিল / আমারই ছোট / মেয়ে । 

এখানে “সেদিন সাঝে “ছিল ন! কাজ, প্রভৃতির প্রত্যেকটিকে পর্ব বলা যাবে এবং 
চরণ শেষের “হাতে” “চেয়ে” প্রভৃতি অংশের পূর্ণপর্ধের সঙ্গে সঙ্গতি ন! থাকায়, 
এগুলিকে 'খগ্ডপর” বলে। খগ্পর্বে কখনও পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা থাকে না। 

(৬) মাত্রা 
একটি অক্ষর উচ্চারণে যতটুকু সময় লাগে তাকেই মাত্রা বলে। বাংলা ছন্দে 

মাত্রাগণন। ও নির্ণয় একটি জটিল ও বিতকিত বিষয়। কারণ, ছন্দের বিভিন্নতা 
অন্রসারে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে তিন্ন রীতিতে মাত্র! গণনা করা হয়। এমনকি একই 
ছন্দে মাতা গণনায় পর্বভেদে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। ষেমন '্ঘুয় পাড়ানি 
মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যাও+_ ছড়ার এই চরণটির প্রথম “ঘুম” শব্টির উচ্চারণে-যত 
সময় লাগে দ্বিতীয় "ঘুম? শব্দটির উচ্চারণ-সময় সে তুলনায় হন্ব। 
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মাআ। গণনার রীতি অহুসায়ে ত্বরাস্ত অক্ষরে এক মাত্রা এবং ব্যঞনাস্ত অক্ষরে 
ছ মাজ। হিসাব করতে হুয়। এটিকে নাধারণ নিয়ম বলে গণ্য কর। সঙ্গত । কারণ, 
বিশেষ ছন্দের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম গ্রযোজ্য । উদাহরণ স্বরূপ বল! যেতে পায়ে - 
মক্ষর ব্যঙজনাত্ত হলেও স্বরবৃত ছন্দে ছুমান্ার পরিবর্তে এক মাআর হিসাব ধরাই 
পতি। উদাহ্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্বের সঙ্গে 
নবৃত্ের মাজা গণনায় রীতির পার্থক্য আছে। 

উদ্দাহরণ--(ক) পউধর্ব গগনে / বাজে মাদল 
নিয়ে উতলা / ধরণী তল, 

(খ) অরুণ প্রাতের / তরুণ দল 
চল্রে চল্রে / চল। 

ছন্দ- মাত্রাবৃত্ত। মাত্র! (প্রতি পর্ব )--৪ 
অর্থাৎ প্রতি পর্ব-_চারমাত্র৷ বিশিষ্ট। 

অক্ষর মাত্রা অক্ষর মাত্র 

(ক) ১ উর ১ ১ বা ১ 

১ ধ্ব ১ ১ জে ১ 

১ গ ৬ চো রণ 

১ গনে ১ ১ দল ১ 

6 অক্ষর ৪ মাআ।, ৪ অক্ষর ৪ মাত্রা 

(€খ)ট ১ অ ১ ১ ত ১ 

১ রণ ১ ১ রঃ ১ 

১ প্র! ১ ৩ ৬ 

১ তের ১ ১ দল ১ 

9 অক্ষর ৪ মাত্র! ৪ অক্ষর ৪ মাত্র! 

পরের “ক” ও “খ* চিহ্ছিত উদদাহরণে একই কবিতায় একই স্তবকের চরণ ব্যবহৃত 
লেও বলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণ ভ্রুততার খাতিরে প্রথমটিতে যে রীতিতে অক্ষর 
) মাত্রা নির্ধারণ কর] হয়েছে “খ' শীর্ষক উদাহরণে সে রীতি যান। হয় নি! একই 
বকের ছন্দ নির্ণয়ে কোথাও কোথাও ঘে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এটি তারই 

বাংল ( বিষয় )--১, 
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উর্দাহ্রণ। “গগনে শকটি গ-গ-নে-_এই তিন অক্ষরের হওয়ায় তিনমাত্রা হিসাব 
কয়্াই যথার্থ হ'ত। কিস্ত বনবৃত্ধে যেহেতু এক পর্বে চার মাজায় বেশী হয় না, 
সেজছ্ট উচ্চাণকে অতি গ্ান্ত্রায় জ্রত করে "গ” অক্ষরে ১ মাত্রা এবং “গনে' কে 
গুষান্তার পরিবর্তে এক মাজ্রার বলে ধর! হয়েছে। 

এবার “খ" টিছ্িত উদ্দাহরণটি বিশ্লেষণ কর! যাক। প্রর্থম পর্বের “অরুণ” শবটি 
ছন্দের খাতিরে যেখানে "অ+-রুণ- এই ছুটি অক্ষর এবং ছুমাত্ার বলে ধরা হয়েছে। 
যেখানে ছন্দের যুলধর্ষকে পুনরায় বজায় রাখছে গিয়ে “তরুণ শবটি বিশ্লিষ্ট কৰে 
“ত--রু -৭' তিন অক্ষর বিশিষ্টধরে অর্থাৎ এক মামার ছিসাব বেশী করে ধর। হয়েছে। 
“অরুণ শবের “কুণ' ব্যগনাস্ত অক্ষর, কিন্তু “তরুণ, শের 'ণ' স্বরাস্ত অক্ষর এবং 
উচ্চারণের সময় সামান্ত দীর্ঘায়িত। অতএব, প্রমাণ পাওয়া গেল একই নামের 
ছন্দের মাত্রাগণনায়ও সামান্ত হেরফের হওয়। সম্ভব । | 

(৭) জায় 

ছঙ্গের শ্রেণীবিভাগ আলোচনার পূর্বে লয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রয়াজন। স 

কবিতাই আমরা সমান ভঙ্গীতে পাঠ বা আবৃত্তি করি না। গঠনভঙ্গী ও অথ 
বিশিষ্টত। আমাদের পাঠধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই কোন কবিতা আমর! ভ্রু 
গতিতে, আবার কোন কবিতা ধীরভাবে পাঠ করি। কবিত। পাঠের বিশে 
গতিভঙ্গীকেই 'লয়' বলে। বাংল। কবিতায় শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ভ্রুত, মধ্যম এব 
বিলখিত-_এই তিনি প্রকার লয়ে বাংলা কবিতা পঠিত হযে যাবে। পাঠের এ 
বিশেষ ভঙ্গীটিকেই "ঙ বলা যেতে পারে । ছন্দের মাত্রার হিসাবও এই পাঠভঙ্গী 
উপর অনেক পরিমাণে নির্ভব করে। রীতিটি এখানে দেখান হ'ল-_ 

ছন্দ লয় 

বলবৃত্ত ভ্রুত 
মাত্রাবৃত্ত মধ্যম 
অক্ষরবৃত্ত বিলদ্বিত 

বলরৃত্ত বা শ্বরবৃত্ত ছন্দ :--বাংল! ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থে এই ছন্দটির আর একা 
নাম পাওয়া যায়-“ছড়ার ছন্দ'। কারণ এই ছন্দটিকে বাংল! লোক-কবিতার মধে 
নূর অতীত ঘুগ থেকেই প্রয়োগ কর! হুচ্ছে। ভ্রুত উচ্চারণের মধ্যে সে সাঙ্গীতিব 
মাঘূর্ধের টি হয়--তার প্রভাব লোফমনের উপক্ষ কম নয়। ব্রতকথা, লোকগীঙি 
কবিগীন গ্র্থৃতি এই ছন্দরীতিতে রচিত। 

এই ছন্দে প্রতি পর্বে মিষ্ট অক্ষরে স্পষ্ট শ্বাসীঘাত পড়ে বলে এই ছন্দের আ 
এফ মাম খ্বীসাধাত শুধান ছন্দ । এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ দেখান হ'ল £- 
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(ক) “উষার ছুয়ারে / হানি আঘাত 
আমর আনিব / রাঙা প্রভাত 

আমর! টুটাব / তিমির রাত 
বাধার বিষ্ধ্া / চল।--নজর্ল ইসলাম 

প্রতি পর্ব - চার মাত্র! । 

(খ) পাল্কী চলে / ৪ মাত্রা 
পাল্কী চলে / এ 
গগন তলে / এ 

আগুন জলে / এ 

বৈশিষ্ট্য সমূহ 3 -(১) ছন্দ'র নামকরণে একাধিক অভিধা ব্যবহৃত । (২) যূলধর্ম 
শ্বাসাঘাত প্রাধান্ত | (৩) প্রতি পর্ব চার মাত্রায় হয়ে থাকে । (৪) প্রতি অক্ষরে 
লাধারণতঃ এক মাত্রা হয়। (৫) দ্রুত লয়ে পাঠ করাই রীতি । ৬) উচ্চারণ- 
মংঙ্লেষ রীতি হিসাবে অনুস্থত। 

মাত্রাবত্ত ছন্দ : -যে ছন্দে মধাম লয় অন্ুুন্থত হয় এবং প্রতি পর্বের মাভ্রাসংখ্য। 

অনধিক সাত। সেই ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। 

বৈশিষ্ট্য সমুহ ৫ -€১) মাত্রাবৃভ ছন্দ মধ্যম লয় সমন্বিত অর্থাৎ পাঠভঙ্গী খুব 
দ্রুত বা মন্থর নয়। (২) প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৫, ৬ বা ৭ হয়। মনে রাখতে 

হবে এই মাত্রা সংখ্য। মূল পবের। (৩) খণ্ড পর্বে ছুই ব! তিন মাত্র। থাকতে পারে। 
(৪) সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং পৃববর্তী অক্ষর ছুমাত্রার হয়। (৫) ব্যগুনাস্ত 
বা যৌগিক স্বরাস্ত অর্থাৎ সর্বদাই ছু মাত্রায় হয়। 

উদ্দাহরণ-_ 
(ক) “কোন রণে কত / খুন দিল নর / লেখা আছে ইতি / হাসে। 

কত নারী দিল / নি'খির সি ছুর / লেখ! নাই তার / পাশে ।” - নজরুল 
চরণ-১- ৬-+৬+৬4২ 

চরণ-২_ ৬+৬+৬+২ 
(খ) ১২ ১১১ ১১১ ১২ ১২ ১১১ ১১ 

“তপের প্রভাবে / বাঙালী সাধক / জড়ের পেয়েছে / সাড়া, 
আমাদের এই / নবীন সাধন! / শব-সাধনার / বাড়া। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

প্রথম চরণ--৬+৬+৬+২ 
দ্বিতীয় চরণ--৬+৬+-৬+২ 

(গ) ১১১২ ২১ ১১ ১২ ১২ ২১১ 

“যাদুকরের / পান্ন। জলে / তোমার হাতের / আংটিতে, 

হিয়ার হাসি / কানা জাগে / সবুজ স্থরের / গানটিতে । 
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কুঠাহার] / তোমার হাসি_ | 
ভয় ভাবনা / যায় যে ভামি। 

যায় ভেসে যায় / পাংশু মরণ / পাতাল মূখে / গাংটিতে। 
প্রথম চরণ--- ৫+৫+৬+-৪ 

দ্বিতীয় চরণ - ৫4-৫4-৬478 
তৃতীয় চরণ-.  ৫+€ 
চতুর্থ চরণ-_ ৫+৫ 
পঞ্চম চরণ--. ৬+৬+৫+4৪ 

“দেখিবে অলকায়/সৌধশ্রেণী তার/অভভেদী শির/তোমারি প্রায় 
ললিত বনিতার/চটুল গতিভার/বিজলী খেলা যেন/জলদ গায়।” 

-সকাস্তিচন্দ্র ঘোষ। 

০০০০ (খে 

প্রথম চরণ ৭+৭+৭4৫ 
ছিতীয় চরণ ৭+7-৭+-৭-৫ 

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ 2-_ষে ছন্দে বিলদ্বিত লয় এবং মূল পর্ব কম পক্ষে আট মাত্রার 
--তাকে অক্ষরবৃত্ ছন্দ বলে। এই ছন্দের অন্ত নাম তানপ্রধান ছন্দ। 

বৈশিষ্ট্যসমূহ -(১) এই ছন্দের পঠনরীতি ধীর লয়ের। (২) মূল পর্ব আট 
বা দশ মাত্রার হওয়ায় ত্বভাবতঃ দীর্ঘ। (৩) প্রাচীন পয়ার-জাতীয় কবিত 
অক্ষরবৃত্তে রচিত। (৪) মুল পর্ব আট মাত্রার ব৷ দশ মাত্রার হলেও গৌণ পর্ব ছা 
মাত্রার হতে পারে। (৫) অক্ষরবৃত ছন্দ সমঘ্িত কবিতায় পংক্তি-শেষে সাধারণ 
মিল লক্ষ্য করা যায়) এই মিলের অপর নাম অস্ত্যা্গপ্রাস। (৬) পুরানো ধরণের 
পত্রিপদী' জাতীয় কবিত। এবং সনেট এই ছন্দে রচিত। (৭) লঘু ত্রিপদী ও দীং 
ত্রিপদীতে মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন। (৮) দীর্ঘ পর্ব তানের হ্ত্ি করে বলে এর অপর 
নাম তানপ্রধান ছন্দ। ৫৯) শব্দাস্তের ব্াঞনান্ত এবং যৌগিক ম্বরাস্ত অক্ষর 
ছিমাত্রিক। 

উদ্দাহরণ-- 

১১১১ ৮ ১১ ৮ ১১ ১১ 

(১) “জানিনাক' আব তৃমি / কোন্ লোকে রহি" ৮+-৬ 
শুনিছ আমার গান / হে কবি বিরহী । ৮+৬ 
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার / অসীম সাহারা, ৮২৬ 
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি / চন্দ্র, সূর্য্য, তার! । ৮+4-৬ 

পারায়ে চলেছ এক! / অসীম বিরহে ?--নজরুল ৮+৫ 
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২) “প্রিয়া তারে রাখিল ন! / রাজা তারে ছেড়ে দিল পথ, ৮+১০ 
রুধিল না সমুদ্র পর্বত । / ১৩ 

আজি তার রথ / ৬ 

চলিয়াছে রাক্ত্রির আহ্বানে / ১০ 

নক্ষত্রের গানে / ৬ 

প্রভাতের সিংহ্দার পানে ।» /-_ রবীন্দ্রনাথ ১৩ 
(৩) “সদাই ধেয়ানে / চাহে মেঘপানে ৬+৬+ 

না চলে নয়নভার! | ৮ 
বিরতি আহারে / রাঙ্গাবাস পরে ৬+৬+- 

যেমতি যোগিনী পারা ॥৮--চণ্তীদাস ৮ 
এটি লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ । 

(৭) এবার একটি দীর্ঘ ত্রিপদীর উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাত্র 
বংখ্যা -৮+৮+১০ 

“সনকার আঙনাদে / চম্পক নগর কাদে । ৮+৮ 
ডুবে যায় সপ্ত মধুকর । / ১০ 

কৌপীন করিয়! সার / তোমার পুরুষকার / ৮৭৮ 
পথে পথে ফিরে দ্রিগন্বর ।১--কালিদাস রায়। ১০ 

॥ বাংলা অলংকারের আলোচনা ॥ 

কবিগণের কাব্য সৃষ্টি এক রহস্যময় প্রক্রিয়া । সাধারণের নিকট তা সহজবোধ্য 
নয়। কবি-প্রেরণা, আভ্যন্তরীণ প্রস্ততি এবং বাহক প্রকাশ-কৌশল ইত্যাদি 
সকল বিষয়ই সাধারণের সাধ্যাতীত। বাইরের জগত কিভাবে কবির অস্তরে প্রবেশ- 
লাভ করে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় অন্তরের জগত হয়ে ওঠে এবং কেমন করেই ব। কাব্যদেহে 
তা গ্রকাশলাভ করে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি না বলেই কাব্য-নিষ্মিতিকে 
আমরা অলৌকিক বলে থাকি। 

পরিচিত বিষয় বা ভাবকে কবি যখন অভিনব রূপে প্রকাশ করেন তখন তা পাঠ 
করে আমাদের মনে যে বিম্ময়বোধ জাগ্রত হয়-_-তাকেই আমরা কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি- 
রূপ আনন্দ বলে থাকি ; এই আনন্দ-চর্বনীকেই এক কথায় “রস* বলতে পারি। কিন্তু 
প্রশ্ন উঠতে পারে--এই রস নিষ্পত্তি হয় কিভাবে? কাজের ভাষার মধ্যে যে সহজতা 
ও উদ্দেশ্ট-তৎপরত। আছে, ভাবের ভাষার মধ্যে ত। নেই। ভাবের ভাষার উতৎ্পতি 
হৃদয়ের মধ্যে বলেই তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলায় একটা দায় কবি অনুভব করেন। 
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একেই ভাষার অঙ্গসজ্জ! বলতে পারি এবং এই বিশেষভাবে সজ্জিত ভাষার মধ্যে 
মানবিক হৃদয়ভাবে উত্তমরূপে আত্মপ্রকাশ করলেই সেটি কাব্য হয়ে ওঠে। কোন 
হুন্দরী ষেমন কখনও বিশেষ সচ্জ। ব্যতিরেকেই তার স্বাভাবিকতার মধ্যেই সৌন্দর্যকে 
পরিস্ফুট করতে সক্ষম, অনুরূপভাবে, কবি বিশেষ ক্ষমতাবলে ভাষার অপরিসীম 
সারল্যকে অবলম্বন করে যখন কোন বিষয়কে উষ্ণ হ্বায়ভাব-নিধিক্ত করে প্রকাশ 
করেন - তখনও একটা সরল সৌন্দর্যের স্ষ্টি হয়। 

কাব্যে সৌন্দর্যস্ট্টি ঠিক কিভাবে হবে সে বিষয়ে প্রাকৃ-নির্দেশদান সম্ভব ন। হলেও 
স্থগ্রাচীন কাল থেকে কবিগণ কতকগুলি ভঙ্গী অশ্ুসরণ করে আনছেন । আলংকারিক- 
গণ তাকেই বিশ্লেষণ করে যেমন ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে প্রয়াসী 
হয়েছেন, তেমনি কাব্য-সৌন্দ্য-রহগের উন্মোচন ৭ করতে চেয়েছেন। আমরা জানি, 
বিশিষ্ট ছন্দের দোল।য় ছুলিয়ে এবং শব-সন্নিবেশ কৌশলে মাধুর্ধময় ধ্বনি সৃষ্টি করে 
এবং অর্থগত বিশ্ময় গ্রকাশ করে কবিগণ কাব্যে সৌন্দর্য স্থষ্টি করেন। এই শেষোত্ত 
কৌশলের আলোচনাই অলংকারের বিষয়নস্ত। 

কাব্যমধ্যে কবিগণ শব্ধকে যে সব বিভিন্ন রীতিতে ব্যবহার করেন-_ তাইই 
অলংকার । “অলম্ কথাটির অর্থ ভূষণ এবং অলংকার অর্থে সংক্ষেপে কাব্া-সঙ্জ 
রীতি বুঝতে হবে। তাই অলংকারের আলোচনাকে আমরা এক কথায় কাব্য-সৌন্দ্ 
বিজ্ঞান বলতে পারি। ইংরেজীতে একেই :4696176616 '০৫ 7০৪৮7? বলা হয়। 

এখন অলংকারের প্রকৃত তাৎপর্য বিষয়ে ছুএকটি কথ! বল৷ দরকার । অলংকারকে 
কাব্যস্থট্টি কৌশলের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য করলে কাব্যভাব ও ভাবনার সঙ্গে 
তার নিগৃঢ যোগটিও উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ অল*কার কেবলমাত্র কাব্যদেহের 
অলংকরণের উপাদ্দানমাত্র নয়--এর সঙ্গে ধোগ রয়েছে শবের অর্থগত তাৎপর্যের - 

যার সাহায্যে কাব্য-সৌন্দর্য সুষ্ট হয় এবং এক লোকাতীত ব্যঞ্জনালাভ করে। স্থন্দর 
নারীদেহের অঙ্গসঙ্জা যেমন তার দেহ ও মনোধর্মের অন্ুসারী- উন্নতমানের 
অলংকার তেমনি কাব্যের ্বভাব-সৌন্দর্যকে পরিষ্ফুট করে এবং পাঠক সমাজকে তার 
হৃদয়ের অস্তঃপুরে আহ্বান করে রসানন্দের বিমলতার অংশভাগী করে। অলংকার 
তাই কেবলমাত্র কাব্যের বহিরঙ্গের বিচার নয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলংকারে 
কোন প্রভেদ নিক্বপণ সহজ নয় - বাঞ্থনীয়ও নয় -কবির রসপ্রকাশের ভাষ। অর্থাৎ 
“ভাবের রূপের মাঝারে অঙ্গ লাভই প্রকৃত অলংকার | ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণ 
অর্থাৎ আনন্দবর্ধন, অভিনবগ্তপ্ধ প্রভৃতি তাঁদের অলংকারশান্ত্রে 'ই মতাটিকেই 
প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। 

শববালংকার ?- 

শব্দের ছুটি অংশ _ ধ্বনি (৪০88) এবং অর্থ (86086)। ধ্বনিকে অবলম্বন করে ফে 
অলংকার গড়ে ওঠে তাকে বলে শব্ধালংকার এবং অর্থ ই যেখানে প্রাধান্তলাভ করে, 
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সেখানে হয় অর্থালংকার। শবের উচ্চারণজাত ধ্বনিমাধূর্যের মধ্যে যে সঙ্গীতধমিতা 
আছে তাই বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে। যেমন অন্থপ্রাস অলংকারে বিভিন্ন শবের 
বর্ণসাম্যের ফলে ধ্বনিসামা এবং ধ্বনিসাম্য দ্বার অর্থ আভামিত হয়। অন্ুপ্রাস 
যেমন ধ্বনিসৌন্দর্যের উপর প্রতিষিত, উপম! সেই প্রকার অর্থসাম্যকেই প্রধান 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। 

শবালংকারের মধ্যে অন্কপ্রাস, যমক, গ্রেষ, বক্রোক্তি ধ্বন্যক্তিই প্রধান । সংক্ষেপে 
প্রত্যেকটির আলোচন! করা হচ্ছে। 

অনুপ্রাস (811189796107) - একই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ঘনিষ্টভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে 
সন্নলিবিষ্ট হয়ে সমজাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি করলে 'অনুপ্রাস” অলংকার হয়। যথা-_ 

“গাগরি বারি ঢায়ি করি পিছল 

চলতহি অঙ্গ,ল চাপি।” 
এখানে “র” ধ্বনির পুনরুক্তির মধ্যে ধ্বনিসাম্যের উদ্ভব হওয়ায় অন্ুপ্রাস অলংকার 
হয়েছে । অন্ুপ্রাপকে মোট ছয়টি ভাগে শাগ কর] হয়েছে-(১) সরল অন্ুপ্রাস 
(২) গুচ্ছান্প্রাস (৩) ছেকাঙ্প্রাপ (৪) শ্রত্ন্থপ্রাস এবং (৫) মালানুগ্রাস। 

(৬) লাটান্থপ্রাস। 

(১) সরল অনুপ্রাস- এই অন্থ*্রাসে একটি মাত্র ধধনিই একাধিকবার ব্যবস্থত 
হয়ে সাম্যলাভ করে। 

উদ “দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, 
গৌরবের গৌরবিণী, মানের মাননী, 
নয়নের মণি, ষোল আন গৃহিণী+|-_বঙ্কিমচন্দ্র 

(২) গুচ্ছানুপ্রাস - ব্যঞন বর্ণের গুচ্ছ বা সম্টি অনেকবার উচ্চারিত হয়ে ধ্বনি 
সাম্যের হগ্িকরণে গুচ্ছান্থপ্রাস হয়। 

উদ্া- “না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত 

কোথায় কি গেল শুধু টাকাগুলে৷ যেতেছে জলের মত।” - রণীন্ত্রনাথ 

(৩) ছেকানুপ্রাস-ছেকান্প্রাসে সম ব্যঞগুনধবনি বাক]মধ্যে ছুবার উচ্চারিত 

হয়। 

উদ! “যর্দি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে ?” _কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য । 

(8) শ্রুত্যনুপ্রাস- একই স্থান থেকে উচ্চারিত ব্যঞনের ধ্বনিমধুর সমাবেশে 
যে ধ্বনিবৈচিত্র্যের স্ষ্টি হয় তাকে শ্রত্যন্্প্রাস বলে। 

উদ. “মোরে হেরি প্রিয়া 
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া 

আইল। সম্মুখে ।” _ রবীন্দ্রনাথ 
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(৫) মালানুপ্রাস - এই অন্থপ্রাসে একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি শ্রুতি মাধুর্ষের স্চনা 
করে। 

উদ *শিশির কণায় মাণিক ঘনায় দৃর্বাদলে দীপ জলে ।” - সত্যেন্্রনাথ। 

(৬) লাটাহ্ুপ্রাস--অর্থের কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ না করে একই শবের 
“পুনরাবৃত্তি হলে তাকে বলা হয় “লাটাহুপ্রাস' অলংকার । যেমন +-- 

(১) রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে__ 
পূর্ব কোণ।-_স্থৃকাস্ত ভট্টাচার্য 

(২) কালে! তা মে যতই কালে! হোক ।-_ রবীন্দ্রনাথ 

॥ যমক ॥। 

সমধ্বনিযুক্ত একাধিক শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলে ধমক অলংকার হয়। 

(ক) “আন! দরে আন! যায় কত আনারস।”-- ঈশ্বর চন্দ্র 
আনা-এক আনা। আনা-নিয়ে আস|। 

(খ) “অচল অচল অতি পাষাণ পাষাণ মতি 
কি হবে দুর্গার গতি যেতে নারি 

জেতে নারী আমি হে।”- ঈশ্বর গুপ্ত 
অচল -হিমালয়। অচল-গতিহীন। পাষাণ- প্রস্তর । পাষাণ -কঠিন হৃদয় 

যেতে- যাইতে । জেতে - শ্রেণীতে 

॥ শ্লেষ॥ সমধ্বনিবিশিষ্ট একই শব একবার মাত্র প্রযুক্ত হয়ে একাধিক অর্থের 

গ্যোতনা করে তাকে শ্লেষ অলংকার বলে। 

গকে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর, 
যাহার প্রভায় প্রভা পায় গ্রভাকর।- ঈশ্বর গুপ্ত 

ঈশ্বর _ভগবান। গপ্ত- গোপন। ঈশ্বর গপ্ত-কবি। প্রভা -_দীপ্তি। প্রভা_ 

প্রতিভা । প্রভাকর--পত্ত্রিক। 

॥ বক্রোক্তি॥। শ্রোভ। বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থকে গ্রহণ ন! করে যদি অন্য অর্থ গ্রহণ 

করে তবে বক্রোক্তি অলংকার হয়। বক্রোজি দুশ্রেণীর--(ক) গ্েষ-বক্রো্তি, 

(খ) কাকু বক্রোক্তি। 

(ক) প্রাজা - তোমাদের অক্ষরের ছ'াদটা নুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। একি 

চীন! অক্ষরে লেখা নাকি ? 

নটরাঁজ _বলতে পারেন, অ-চিনা অক্ষরে ।”__ রবীন্দ্রনাথ 

চীনা -চীনদেশীয় ভাবায়। চিন।-পরিচিত। 

€খ) "গাদ্ধানী-_-আমি কি মা নহি? গর্ভভার জর্জরিতা 

জাগ্রত হ্ৎপিগুতলে বহি নি কি তারে ?” 
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| ধবন্যুক্তি॥ সমধ্বনির পুনরাবৃত্তির সাহায্যে স্ষ্ট ধবনিসৌন্দ্যের সঙ্গে যদি 
'অর্থব্যগ্রন! উপলব্ধ হয় তবে ধবন্যক্তি অলংকার হুয়। 

ঝর্ণা! বর্ণ! স্থন্দরী বর্ণ! 
তরলিত চন্দ্রিক। চন্দনবর্ণ ! 

॥ অর্থালংকার ॥ 

অর্থালংকার শবের অর্থ-ব্যঞগ্ুনার প্রাধান্ের উপরই নির্ভরশীল। কোন শবকে 

পরিবতিত করে তার প্রতিশব ব্যবহার করলেও অর্থালংকার বজায় থাকে । কয়েকটি 

প্রধান স্থানীয় অলংকার এখানে আলোচিত হচ্ছে৷ 

॥ উপমা ॥ উপমা একটি সাদৃশ্টমূলক অলংকার । চিন্ন জাতীয় ছুটি বিষয়ে 
বৈসাদৃশ্ থাকলেও প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ কর! হলেই উপম। হয়। উপম। 
অলংকারে চারটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় -(ক) উপমান (খ) উপমেয় 
(গ) সাধারণ ধর্ম এবং (গ) সাদৃশ্তবাচক শব্দ। সেবস্তর সঙ্গে উপম। দেওয়া হয় 
তাকে উপমান এবং ষে প্রধান বস্বটি উপমার কেন্দ্রবস্ত তাকে বলে উপমেয়। উভয়ের 
মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ ধর্ম বলে গণ্য কর] হয়। ভাষার অন্তর্গত পরিচিত 
সাদৃশ্ঠযবাচক শবও ব্যবহার কর! হয়। 

উদা-_-আনিয়াছি ছুরি তীন্্ম দীপ্ত গ্রভাতরশ্ি সম |” - রবীন্দ্রনাথ 
উপমান - প্রভাত রশ্মি। উপমেয়-_ছুরি। সাধারণ ধর্ম _ তীক্ষ দীপ্ত। সাদৃষ্ঠ- 

বাচক শব -'সম? | 
উপম। অলংকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত £- 
(১) পৃর্ণোপমা, (২) লুঝ্তোপমা, (৩) মালোপযা এবং (৪) মহোপম!। 

(৫) ন্মরণোপম৷। উপরের উদ্াহরণটি পূর্ণোপমার। লুপ্তোপমার তুলনায় বিষয়টি 
অনেকখানি গ্রচ্ছস্গ £ 

উদা_ “চুল যার শাঙনের মেঘ'_ জীবনানন্দ 
এখানে সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্ববাচক শব্ধ লুপ্ত । মালোপমায় দুই বা ততোধিক 
উপমানের ব্যবহার হয়। মহোপমার আর এক নাম 700109110 9170119 বা 13010 

91571191 এর বৈশিষ্ট্য এই যে, উপমেয়ের নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করে উপমানের শক্তি 
ও সৌন্দর্য বিশেষভাবে পরিক্ফুট হয়। 

॥ রূপক ॥ উপমেয় এবং উপমানে অভেদ কল্পিত হলে রূপক অলংকার হয় । 

রূপক অলংকাবকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! যায় -(১) সাঙ্গরপক (২) নিরঙ্গ রূপক 

€৩) মালা রূপক (৪) পরম্পরিত রূপক। 



১৫৪ বাংল] ভাষা ও লাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতি 

(১) সাঙ্গ রূপক - 
“শোকের ঝড় বহিল সভাতে! 
স্থস্থন্দরীর ূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমাল। ; ঘন 
নিশ্বাস গ্রলয়বায়ু , অশ্রু বারিধার! 
আসার ) জীমৃত-মন্দ্র হাহাকার রব।” - মধুষ্দদন 

(২) নিরঙ্গ রূপক - 
“যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।'- মোহিতলাল 

॥ উতপ্র্রেক্ষা। ॥ প্রবল সাদৃশ্ঠহেতু উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশঙ 
দেখা দিলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হুয়। উৎপ্রেক্ষা তিন শ্রেণীর _বাচ্যোতপ্রেক্ষা, 
প্রতীপ্নমানোতপ্রেক্ষা এবং মালোতপ্রেক্ষা । 

(ক) “রাশি রাশি কুন্ুম পড়েছে 

তরুযূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ৷” _ মধুস্ছদন 

(খ) “শতেক যুগের কবিদল মিলি আকাশে 
ধ্বনিয়! তুলিছে মত্ত ম্দির বাতাসে 

শতেক যুগের গীতিক]1।”-- রবীন্দ্রনাথ 
॥ অপন্ছঃ্তি ॥ উপমেয়কে অপহ্নধ ব। নিষেধ করে উপমানের প্রতিষ্ঠা হলে 

অপহৃত অলংকার হয়। উদ্দাহরণ-_- 
“তারাই আজ নিঃম্ব দেশে কাদছে হয়ে আত্মহারা, 

দেশের যত নদীর ধার।, জল না, ওর। অশ্রধার11” _ নজরুল 
॥ নিশ্চয় ॥ নিশ্চয় অলংকার অপহৃতির বিপরীতধর্মী। অতএব এখানে 

উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। 
“অসীম নীরদ নয় 
তাই গিরি হিমালয় ।”-__বিহারীলাল 

॥ সন্দেহ ॥ সন্দেহ অলংকারে উপমান ৭ উপমেয় উভয়েই সংশয় প্রকাশ 
করা হয়। 

(ক) “সোনার হাতে সোনার চুডা কে কার অলংকার ? - মোহিতলাল 
অতিশষ্ষৌক্তি £ উপমান ও উপমেয়ের পারম্পরিক পার্থক্য সত্বেও অভেদদ কল্পনা 

কর! হলে এবং উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। 
"দাসীর এ তৃষ্ণা তোষ নধ1 বরিষণে” _ মধুক্দন 

এখানে “শোনায় ইচ্ছা” এবং “সুমিষ্ট উক্তি' এই ছুই উপমেয়কে গ্রাস করে তৃষ্ণা 
ও “ম্থৃধা বরিষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 
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সমাসোক্তি £ উপমেয়ে উপমানের ধর্ম আরোপ করে যে অলংকার হয় তার 
নাম সমাসোক্তি। “সমাস” কথাটির অর্থ সংক্ষেপ। সংক্ষেপে উপমান ও উপমেয়ের 

বিষয় প্রকাশিত হয় বলে এর নাম সমাসোক্তি। এই অলংকারের সর্বাপেক্ষ। 
লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই ধে, এখানে অচেতন বস্ততে চেতনার ধর্ম আরোপ কর। হয়। 
ইতরাজীতে এর নাম 79:8010150801020 | 

“দুর্গম তুষার গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায় 
অশ্রত যে গান গায় 
আমার অন্তরে বারবার 

পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার | _ রবীন্দ্রনাথ 
বিষম : বিসদৃশ ছুটি বিষয়ের বর্ণনার সাহায্যে যে কাব্য সৌন্দর্য হুষ্ট হয় তার 

নাম বিষম অলংকার । 
(ক) “পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিহ্ন বজর পড়িয়া! গেল” - জ্ঞানদাস 
(খ) উজ্জল ঝলকে আলো কালে! বরণ ঘটায়” - গিরিশচন্দ্র 

বিভাবন। £ কোন কাজ কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হলে বিভাবনা 
কার হয়। 

বিনা মেঘে বজপাত অকম্মাৎ ইন্দ্রপাত 
বিন! বাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ ।,-_অমৃতলাল বস্থ 

নির্দশন। £ সম্ভব বা অসম্ভব বস্ত সন্বন্ধকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে উপমান-- উপমেয় 
বোঝান হয়। যেমন-- 

অবরেণ্যে বরি 
কেলিন্ত শৈবালে, তুলি কমলকানন। 

এখানে প্মবন ভ্রমে শ্যাওলার মধ্যে খেল৷ করার সঙ্গে আযাগ্যকে বরণ করার ক্ষোভ 
প্রকাশ করা হয়েছে । বস্তছুটির সম্বন্ধ যদিও অসম্ভব তবু সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় । 


